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             Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (10/09/2019), 
às onze horas, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul, 
reuniram-se os Vereadores do Município, para trabalhos relativos à 56ª Sessão Plenária 
Ordinária, na 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, devidamente convocada para a data e 
horário acima descritos. Estiveram presentes os Vereadores que assinaram o Livro de 
Presenças na ordem que segue: Nelson – SD; Marquinhos – PSB;  Dra. Imilia – PTB; 
Cleber – PP; Jorge – PSD; Adão – PT; Caco – MDB; Raquel – PT; Maninho – MDB e 
Gervásio – PP. Ausência Justificada Vereador Ventania, conforme comunicação lida em 
Sessão do dia 05/09/2019. Após constatar o quórum necessário à realização da Sessão, a 
Vereadora Raquel do Posto – Presidente da Casa, invocou a proteção de Deus, deu por 
aberta a mesma e solicitou ao Vereador Gervásio - Secretário, a leitura de um trecho bíblico. 
Passou-se ao ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE: Passou-se a leitura dos Expedientes 
Recebidos: Mensagem Executiva nº 34/2019; Ata nº 10.335, que foi aprovada por 
unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE 
EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais: Vereador Maninho – 01) À CORSAN, solicitando o 
conserto do vazamento de água na Rua Capitão Mário Ferreira, em frente ao nº 41, Bairro 
Cohab. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, 
Nelson e Dra. Imilia. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a limpeza da Rua 
Marciano Caetano da Silveira, esquina com a Rua Acre, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia e Gervásio. Vereador 
Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o asfaltamento da Rua Dionísio 
Moraes, parte faltante. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, 
Gervásio e Caco. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a revitalização e a 
instalação de equipamentos de academia ao ar livre, na Praça Terra Nova, Bairro Ipiranga. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão e Maninho. 03) (Nome 
da Casa) À Zero Hora, solicitando a divulgação que Sapucaia do Sul, teve gasto zero com 
diárias, além de não ter carro oficial, a exemplo do que aconteceu recentemente, quando 
foram divulgadas outras cidades. Aprovado. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMDS, providências com relação a falta de fraldas geriátricas no 
Município. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber, 
Gervásio, Adão e Dra. Imilia. 02) (Nome da Casa) Estimando condolências à Família do Sr. 
Mustafa Kalil El Abd Rizeq, pelo falecimento do mesmo. Aprovado. 03) (Nome da Casa) 
Estimando condolências à família do Sr. Carlos Veríssimo, pelo falecimento do mesmo. 
Aprovado.  Vereador Cleber – 01) À CORSAN, solicitando conserto de vazamento d’água nas 
Ruas Leopoldo Scharlau – Bairro Nova Sapucaia; Rua Marciano Caetano da Silveira – Bairro 
Nova Sapucaia; Rua Hugo Lima – Bairro COHAB - Casas; Rua Três de Maio, nº 83 – Bairro 
Paraíso; Rua Nossa Senhora de Fátima – Bairro Camboim; Rua Clóvis Eli – Bairro Boa Vista; 
Rua Evaldo da Rosa – Bairro Sete; Rua Santo Inácio – Bairro São José e Rua João de Barro – 
Bairro Colina Verde. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, 
Dra. Imilia, Gervásio e Maninho. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, solicitando, através 
das SMSMU e SMO, a colocação de paradas de ônibus no Loteamento Jardim Europa. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Caco e Gervásio. 02) À 
Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, justificando a pedido de moradores do Bairro 
Fortuna, foi averiguar as precárias condições existentes no Posto de Saúde. Lá verificou 
diversos problemas entre eles: cadeiras de espera sem condições de uso; macas em péssimo 
estado, não havendo a menor condição de colocar um paciente; lâmpadas e alto clave 
queimado, não podendo assim os materiais serem esterelizados de forma adequada. Outra 
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situação que foi relatada é o fato do Posto do Bairro Fortuna, ter dois consultórios para uso 
odontológico, porém os mesmos não são utilizados de forma adequada, diante do local 
possuir somente um gerador de energia, e o mesmo não possui condições de atender os dois 
consultórios ao mesmo tempo, pois se forem usados os aparelhos ao mesmo tempo a luz cai , 
limitando os atendimentos. Ficando portanto, 04 (quatro) profissionais odontológicos sem 
equipamento de trabalho para atender a população. Diante das denúncias, solicita que a 
Comissão de Saúde, vá imediatamente até o local verificar as precariedades e cobre do Poder 
Público medidas urgentes. Aprovado por unanimidade. 03) À Mesa Diretora desta Casa, 
solicitando a convocação do Secretário Municipal de Meio Ambiente, para prestar informações 
relativas às castrações de animais. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Maninho, Cleber e Gervásio. 04) À Presidente desta Casa, solicitando a 
convocação da Secretária Municipal de Obras, Secretário de Meio Ambiente, Secretário da 
Saúde e Secretário de Segurança e Trânsito, para prestarem informações relativas às 
péssimas condições de conservação dos cemitérios do Município. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber, Gervásio e Marquinhos. Vereador Jorge – 
01) Parabenizando o Gerente da CORSAN Senhor Willian Kersting e a Funcionária Aline, pelo 
excelente atendimento e preocupação em atender todas as demandas, com retorno imediato.  
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Adão e Raquel. 
Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o desentupimento e o 
hidrojateamento nas bocas de lobo, localizadas na Rua Fortaleza, Bairro Nova Sapucaia. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Maninho e 
Gervásio. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, a pedido de 
sapucaienses, estudo de viabilidade técnica para a instalação de redutores de velocidade na 
Rua Capitão Fabre, Bairro Dihel, próximo a Escola Maria Medianeira. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia e Nelson. 02) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMO, desentupimento de canos na Rua São Domingos, em frente ao 
nº 62, Bairro São José. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Cleber. 03) 
À CORSAN, solicitando o conserto de vazamento de água nas seguintes ruas: Victor 
Meirelles, em frente ao nº 319 – Bairro Boa Vista e Rua Independência, esquina com a Rua 
Otaviano Silveira, Bairro Santa Catarina. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Cleber e Caco. 04) À Comissão de Saúde da Casa, solicitando que seja verificada 
e possível providências, pois chegou a seu Gabinete a seguinte situação o Senhor Lauro 
Ferraz, procurou atendimento na Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, na quinta feira, estava 
com sangramento na urina, relatou que teve um bom acolhimento e atendimento com médico 
clínico, na ocasião fez exames e ficou aguardando pelo médico urologista. Aguardou o dia 
inteiro, com os exames em mãos, porém o médico não apareceu, então na tardinha, foi 
sugerido que o paciente retornasse no outro dia às nove horas; novamente ficou o dia inteiro 
esperando, sem retorno. No sábado foi ao Hospital Centenário, consultou e já está fazendo o 
tratamento. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, 
Marquinhos, Maninho, Cleber, Nelson e Adão. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMSMU, a substituição dos braços de iluminação pública, em 04 (quatro) postes, 
na Rua do Cordão. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, 
Adão, Cleber, Nelson e Jorge. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da 
SMO, reparo de um buraco localizado na Travessa Aliança, esquina com a Rua Alegrete, 
Bairro Dihel. Aprovado por unanimidade, com a associação da Vereadora Dra. Imilia. 02) Ao 
Prefeito, solicitando, através da SMMA, a poda de uma árvore situada na Rua Rubens Braum, 
nº 164, ao lado da Igreja Batista Independente, Bairro Laranjeiras. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Adão, Jorge e Dra. Imilia. 03) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMSMU, a troca de lâmpada do poste localizado na Rua Alfredinho, nº 492, Bairro 
Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Dra. 
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Imilia, Gervásio e Cleber. Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram 
lidos os Projetos que aguardam pareceres, documentos e adiamento de votação. Passou-se a 
votação dos Projetos: Neste momento, tendo em vista que o Projeto de Emenda, já está para 
votação a Vereadora Dra. Imilia, solicitou a inclusão do Processo nº 21.174/177/2019. 
Aprovado por unanimidade. PROC. nº 21.174/177/2019 – Origem da Vereadora Drª. Imília – 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 034/2019 – “Insere os incisos VI e VII, no Art. 1º da Lei 
Municipal nº 1.494 de 17 de outubro de 1990, que estabelece normas para outorga de títulos 
de cidadão honorário, honra ao mérito e de melhor aluno”. Em 13.08.2019 a Vereadora Autora 
solicitou adiamento por 02 (duas) Sessões, portanto o Projeto retornará para votação em 
27.08.2019. Em 27.08.2019 a Vereadora Dra. Imília solicitou adiamento de votação por 02 
(duas) Sessões, devendo retornar em 03.09.2019. Em 03.09.2019 a Vereadora Dra. Imília 
solicitou adiamento de votação por 03 (três) Sessões, devendo retornar em 12.09.2019. Nesta 
data, discutiram o Projeto os Vereadores Dra. Imilia e Gervásio; em votação o Projeto foi 
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 21.221/224/2019 – 
Origem da Vereadora Drª. Imília – PROJETO DE EMENDA – Emenda Modificativa ao 
Processo nº 21174/2019 – “que Dá nova redação ao caput, passando a ser da seguinte forma: 
Insere os incisos VI e VII no art. 1º, art. 4º-A, da Lei Municipal nº 1.494 de 17 de outubro de 
1990 que Estabelece normas para a outorga de títulos de cidadão honorário, honra ao mérito 
e de melhor aluno. Dá outras providências”. Nesta data, discutiram o Projeto os Vereadores 
Dra. Imilia e Gervásio, foi aprovado por unanimidade, em única discussão e votação. 
PROC. nº 21.223/226/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 33/2019 – 
PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 33/2019 – “Autoriza a prorrogação mediante aditivo dos 
contratos de mútuo celebrados entre o Município de Sapucaia do Sul e os mutuários 
amparados pelas Leis Municipais nºs 2.009/1997, e suas alterações; 2.049/1997; 2.112/1197; 
2.120/1998; 2.144/1998; 2.166/199; 2.248/1999; 2.252/1999; 2.572/2003; 2.830/2006; permite 
a celebração de novos parcelamentos sobre os passivos financeiros, mediante confissão de 
dívida e oportuniza a quitação antecipada por meio de Programa de Antecipação de Quitação 
de Contratos de Mútuo”. Em 05/09/2019 o Vereador Nelson solicitou a inclusão do Projeto 
para votação; pedido aprovado por unanimidade; discutiu o Projeto o Vereador Nelson, em 
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta data, foi 
aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. Não havendo mais processos a 
serem votados, passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os Vereadores 
inscritos transferiram seus tempos para a próxima Sessão. Nada mais havendo a ser tratado, 
a Vereadora Raquel Moraes (Raquel do Posto) – Presidente da Casa, agradeceu a presença 
de todos e deu por encerrada a presente Sessão, às onze horas e quarenta e cinco minutos. 
Determinou a lavratura desta Ata, que será pela mesma assinada e pelo Vereador Gervásio 
Santana – Secretário. Para constar, esta Ata foi devidamente lavrada pelo Serviço de 
Elaboração e Revisão de Anais e Atas da Divisão de Processos Legislativos. Sala Tiradentes, 
Sapucaia do Sul, 10 de setembro de 2019. 
 
                                                                                                                     RAQUEL MORAES 
                                                                                                                      (Raquel do Posto) 
                                                                                                                    Vereadora Presidente      
        GERVÁSIO SANTANA 
          Vereador Secretário 
                                                                                                                                
                                                           


