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             Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove 
(12/09/2019), 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 57ª 
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); Cleber (PP); Jorge 
(PSD); Adão (PT); Caco (MDB); Ventania (PRB); Raquel (PT); Maninho (MDB); 
Marquinhos (PSB) e Gervásio (PP). Ausência Justificada da Vereadora Dra. Imilia, conforme 
Ofício nº 133/2019, lido nesta data. 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: Leitura dos Expedientes 
Recebidos: Mensagem Executiva nº 36/2019; Indicações nºs 133 e 134 – Origem do Vereador 
Cleber e Indicação nº 132 – Origem do Vereador Nelson; Atas nºs 10.336 e 10.345, que 
foram aprovadas por unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao 
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das Indicações: Indicação nº 132/2019 – 
Origem do Vereador Nelson – Ao Prefeito, solicitando capeamento asfáltico ou PAVS na Rua 
Dionísio de Moraes, Bairro Ipiranga. Aprovada por unanimidade. Indicação nº 133/2019 – 
Origem do Vereador Cleber – Ao Prefeito, solicitando a criação de Crematório Público 
Municipal para seres humanos. Indicação nº 134/2019 – Origem do Vereador Cleber – Ao 
Prefeito, solicitando a criação de um Crematório Público Municipal para animais domésticos 
de pequeno e médio porte. Aprovadas por unanimidade. Requerimentos Verbais: Vereador 
Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SME e SMO, melhorias no Campo do 
Itapemirim, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, 
Caco, Ventania, Adão, Maninho e Nelson. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, 
estudo de viabilidade técnica para instalação de redutores de velocidade na Av. Theodomiro 
Porto da Fonseca, próximo a entrada do Condomínio Altos da Theodomiro 1 e 2, Bairro 
Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Ventania e 
Nelson. 03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o conserto de um buraco na Rua Beija 
Flor, em frente ao nº 499, Loteamento Colina Verde, Bairro Vargas. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão e Ventania. 04) (Nome da Casa) – 
Estimando condolências à Família da Senhora Maria Gonçalves Woijcickoski, falecida em 10 
de setembro. Aprovado. Vereador Jorge (Nome da Casa) – Ao Secretário Municipal de 
Educação, agradecendo pelo acolhimento e atenção disponibilizada à Comissão de Educação 
desta Casa e demais Vereadores, esclarecendo dúvidas e apresentando projetos da 
Secretaria. Aprovado. Vereador Marquinhos (Nome da Casa) – Estimando condolências à 
Família do Senhor Ricardo – Despachante, pelo falecimento, recentemente ocorrido. 
Aprovado. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando, através SMICAA, que busque 
junto ao proprietário ou estude outra medida para resolver a situação do Terminal Rodoviário, 
que não opera aos domingos e feriados. Aprovado por unanimidade, com a associação do 
Vereador Nelson.  02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU e SMO, providências no 
tocante ao Arroio Valão – Garimpo, Bairro Vargas, pois a situação está horrível e tende a 
piorar em época de chuvas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Caco, Ventania e Nelson. 03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, atenção para com a 
Rua São Sebastião, em frente a Escola Justino Camboim, pois existem muitos buracos. 
Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Cleber. Vereador Nelson – 01) Ao 
Prefeito, solicitando, através da SMS, providências com relação a falta de vacina BCG. 
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Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Maninho, Adão, Caco, 
Gervásio, Cleber e Ventania. 02) Parabenizando o Prefeito e SMO, tendo em vista solicitação 
de moradores do Loteamento Moradas da Colina, sobre o esgoto que estava correndo a céu 
aberto na Rua Antônio Prado e segundo moradores é que o Loteador não havia feito a 
canalização até rua. Então, houve sensibilidade, por parte do Poder Público e resolveram a 
situação a empresa vai ceder os canos e o serviço será executado. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Caco, Ventania e Gervásio.  03) 
(Nome da Casa) Estimando condolências à família de Senhor Ademar, falecido recentemente. 
Aprovado. Vereadora Raquel (Nome da Casa) - Ao Prefeito, solicitando, através do Setor de 
Comunicação de Prefeitura, a divulgação sobre a falta de vacinas no Município e motivo. 
Aprovado. Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, estudo de 
viabilidade técnica para a instalação de quebra-molas na Rua Otaviano Silveira, esquina com 
a Rua João Cândido, (entre a Clélia Noivas e Mercado Rissul). Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Ventania, Jorge e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMO, a colocação de tampa de boca de lobo, na Rua Otaviano Santos, com a Av. 
Rubem Berta. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, Nelson 
e Cleber. Vereadora Raquel – 01) A Gerência do Banco Santander – Agência Sapucaia, 
solicitando, providência imediata, pois trocaram a bancada que os clientes faziam depósito em 
dinheiro, que ficava em um canto próximo a porta de acesso e colocaram na frente do Banco, 
então as pessoas ficam expostas, com isso estão ocorrendo vários assaltos, pois os meliantes 
ficam do lado de fora observando os clientes que geralmente estão com dinheiro, portanto é 
de extrema irresponsabilidade colocar essa bancada de frente para a rua. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Marquinhos, Nelson, Cleber, Jorge, 
Gervásio e Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, estudo de viabilidade 
técnica para a colocação de um redutor de velocidade na Rua Taquara, Bairro Walderes, em 
frente a Escola Plácido de Castro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Adão, Ventania, Jorge e Nelson. 03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, 
o patrolamento e saibramento no final da Rua Raposo Tavares, Bairro Parque Joel. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Gervásio, Nelson e Ventania. 04) À 
CORSAN, solicitando reparo de um vazamento de água na Rua Guerreiro Lima, em frente ao 
nº 349, Bairro Centro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Ventania, Gervásio, Nelson 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: 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. Em 
10/09/2019, com a aquiescência do Plenário, foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para 
votação. Discutiram Projeto os Vereadores Dra. Imilia e Gervásio; em votação foi aprovado por 
unanimidade. Na sequência, foi votado o PROC. nº 21.221/224/2019 – Origem da Vereadora 
Drª. Imília – PROJETO DE EMENDA – Emenda Modificativa ao Processo nº 21174/2019. 
Discutiu o Projeto os Vereadores Dra. Imilia e Gervásio; em votação foi aprovado por 
unanimidade, em única discussão e votação. Nesta data, o Processo com inclusão da 
Emenda, foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. Não havendo mais 
processos a serem votados, passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Vereador Cleber – 06 min. Tempo cedido pelo Vereador Marquinhos. Cumprimentou a todos. 
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Falou sobre a reunião ocorrida com o Secretário Municipal de Educação Senhor Jairo Jorge, 
que recebeu muito bem os Vereadores e segundo ele há uma expectativa de algo melhor para 
Sapucaia do Sul, em curto ou médio e prazo; inclusive o Secretário virá nesta Casa para falar 
sobre o trabalho da Secretaria. Na ocasião, foi comentado sobre como funciona na prática o 
aplicativo da frequência escolar; que as faltas dos alunos, chegará a Secretaria praticamente 
em tempo real, facilitando também o trabalho dos Conselheiros Tutelares, na busca do retorno 
desses alunos à escola diminuindo a evasão escolar. Com relação a criação de um Centro de 
Atendimento para Alunos da Rede Estadual, segundo o Secretário vão tentar alugar um 
espaço e vai funcionar através de parceria, inclusive, já existe, o Município ocupa salas de 
escolas do Estado, até porque não tem como deixar as crianças sem atendimento. Essas 
foram uma das pautas e embora o Secretário afirme não ser candidato em Sapucaia, que 
esteja de passagem, mas quer deixar um legado e tomará que ele consiga por em prática. 
Agradeceu e encerrou. 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, 12 de setembro de 
2019. 
 
                                                                                                                     RAQUEL MORAES 
                                                                                                                      (Raquel do Posto) 
                                                                                                                    Vereadora Presidente      
        GERVÁSIO SANTANA 
          Vereador Secretário 
                                                                                                                                
                                                           


