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             Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove 
(24/09/2019), 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 60ª 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); Cleber (PP); Dra. Imilia (PTB); Jorge 
(PSB); Adão (PT); Caco (MDB); Ventania (PRB); Gervásio (PP); Raquel (PT) e Maninho 
(MDB). 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: Indicação nº139/2019 – Origem do 
Vereador Gervásio; Atas nºs 10.332, 10.350 e 10.353, que foram aprovadas por unanimidade, 
sem retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação 
da Indicação nº 139/2019 – Origem do Vereador Gervásio – Ao Prefeito, solicitando que seja 
efetuado o capeamento asfáltico da Rua Madre Joana Angélica, Bairro Capão da Cruz, em toda 
sua extensão. Aprovada por unanimidade. Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereador 
Maninho - 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST e Guarda Municipal, a repintura da 
demarcação de estacionamento para deficientes em frente a Clínica São Luiz, Rua Otaviano 
Silveira – Centro; solicita ainda fiscalização do trânsito no local. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos e Gervásio. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMO, conserto de erosão na Rua Campo Grande, em frente ao nº 179 – 
Loteamento Bela Vista. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, 
Marquinhos e Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, conserto de erosão na Rua 
Loureiro da Silva, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Marquinhos e Ventania. O Vereador Nelson, falou ter recebido resposta da Assembleia Legislativa, 
comunicando a exoneração do Senhor João Luiz Scopel. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMSMU, a substituição de lâmpada no poste na Rua Cipriano de Souza 
Garcia, no cruzamento com a Rua Luiz Gama, Bairro Boa Vista. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Jorge, Nelson, Gervásio e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMST, vistoria na sinalização em área municipal de todos os acessos bloqueados ou 
parcialmente bloqueados, devido as novas alterações na RS 118. Aprovado por unanimidade, com 
a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Gervásio, Nelson e Ventania. 03) Ao Prefeito, 
parabenizando o Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e Secretário Municipal de 
Educação, pelo excelente trabalho em conjunto que resultou no Seminário de Trânsito e 
lançamento da “escolinha de trânsito”. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Caco, Raquel, Dra. Imilia, Ventania, Maninho, Nelson, Adão, Jorge, Cleber e Gervásio. 
Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, providências com relação a 
iluminação pública em frente a Escola Justino Camboim. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Jorge, Gervásio e Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da 
SMMA, estudo para a substituição de árvores, pois sabe-se que há muitas árvores com problemas 
e ameaçando cair, inclusive pelos fios de energia de elétrica. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Marquinhos, Maninho e Gervásio. 03) Ao Prefeito, solicitando, através 
da SMST, que seja avaliado a possibilidade da colocação de quebra-molas de borracha na cidade. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Adão, Maninho e 
Marquinhos. Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a retirada de lixo e 
entulhos na Rua Passeio Celuta, nº 114, Vila Botafogo, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por 
unanimidade, com a associação do Vereador Cleber. 02) À RGE Sul e ao Prefeito, solicitando, 
através da SMSMU, a troca de um poste na Rua Montesul, em frente ao nº 132, Bairro Camboim. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Nelson, Gervásio, Ventania 



CÂMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL 

Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS 

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081 

e Maninho. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, a pedido de 
sapucaienses, melhorias na sinalização de mão única na Rua Plácido de Castro, ao lado da Rua 
José de Arimatéia, Bairro Centro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Jorge, Ventania, Caco e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, a pedido de 
sapucaienses, hidrojateamento nos canos que foram instalados para a canalização de uma 
vertente na Rua Portão, nº 347, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Maninho, Ventania, Nelson, Marquinhos e Cleber. 03) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMST, a pedido de sapucaienses, repintura da faixa de segurança na Av. Ruben Berta, 
no cruzamento com a Av. José Joaquim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Caco, Maninho e Ventania. O Vereador Caco, retirou seu requerimento verbal 
feito na Sessão anterior que refere-se ao toldo no Posto do Bairro Fortuna. Vereador Jorge – 01) 
Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o conserto da calçada em frente a garagem na Rua do 
Comércio, nº 75, pois foi quebrada para ser feito o reparo na rede de esgoto. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Gervásio e Cleber. 02) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMSMU, a troca de lâmpada na Rua General Luz, esquina com a Rua 
Beira Campo. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Caco. 03) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMSMU, a retirada de galhos e entulhos na Rua São Cipriano, esquina com 
a Rua General Luz. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber e 
Ventania. 04) (Nome da Casa), Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, a pedido do Gerente do 
Rissul da Av. Sapucaia, providências pois foi feito o conserto da rede de esgoto, próximo ao 
estacionamento do Mercado, mas está se formado uma bacia. Aprovado. Vereadora Raquel – 01) 
À CORSAN, solicitando, reparo de um vazamento na Rua Estevam Nunes de Vargas, em frente ao 
nº 103, Bairro João de Barro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cleber, Ventania, Jorge, Adão, Marquinhos e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da 
SMST, estudo de viabilidade técnica para a colocação de um redutor de velocidade na Rua 
Américo Vespúcio, nº 1076, Bairro João de Barro, em frente ao Mercado Borges. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Cleber, Jorge, Ventania, Nelson e 
Gervásio. 03) Reiterando o requerimento verbal, realizado no dia 16 de julho, o qual solicita ao 
Prefeito, através da SMSMU,a limpeza e o recolhimento de lixo e entulhos na Rua São João, nº 
352, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber, 
Marquinhos, Nelson, Adão, Ventania e Gervásio. Vereador Nelson (Nome da Casa) – 
Agradecendo ao Prefeito, pelo cercamento do cemitério, pois é uma antiga reivindicação de todos 
os Vereadores, deste mandato e do mandato anterior. Aprovado. Neste instante a Vereadora 
Raquel, disse que o setor de comunicação da Prefeitura deveria informar a população através do 
site, que o Vereador que está se apropriando da autoria desta obra, é mentiroso. O Vereador 
Gervásio, disse que a partir da cobrança da taxa do cemitério, teria que ter um retorno e realmente 
está acontecendo. Ainda, disse ter ficado feliz com as religiões de matriz africana que estão 
fazendo um mutirão para limpeza do cemitério. Neste instante o Vereador Maninho, disse que 
amanhã a Comissão de Saúde, terá uma reunião com o Secretário Municipal da Saúde, para 
tratarem das solicitações dos últimos dias e se alguém tiver alguma demanda, podem passar ou 
participar da reunião; Vereador Caco, questionou sobre a situação de pessoas com câncer a 
demora no atendimento; Vereador Gervásio, citou a falta de vacinas. O Vereador Cleber, falou 
sobre a diminuição de fichas par atendimento médico no Posto do Loteamento Novo Horizonte. 
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  
21.236/239/2019 – Origem do Vereador Adão da Silva (Adão do Calçado) – PROJETO DE LEI 
LEGISLATIVO nº 053/2019 – “Institui o Dia Municipal do Espiritismo em Sapucaia do Sul”. Em 
24/09/2019, discutiu o Projeto o Vereador Adão; encaminharam votação favorável os 
Vereadores Gervásio, Cleber, Marquinhos e Dra. Imilia; em votação o Projeto foi aprovado 
por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Não havendo mais processos a serem votados, 
passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Cleber – 06 min. 
Cumprimentou a todos. Falou sobre os cemitérios; que solicitações de melhorias foram feitas no 
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mandato anterior e intensificaram agora; sobre a cobrança da taxa do cemitérios foi contra, porque 
não via na prática o que justificasse a cobrança, então o cercamento do cemitério é o primeiro 
passo, mas também tem a manutenção, limpeza, conservação das capelas e a iluminação; até 
porque só com o cercamento não vão conseguir coibir o vandalismo. Em aparte o Vereador 
Marquinhos disse que segundo seu projeto além do cercamento, há previsão para o fechamento a 
noite, segurança com a Guarda e uso das gavetas. Continuando o Vereador Cleber, disse que é 
importante também elogiar e não apenas criticar, ainda foi solicitado que haja uma conta específica 
para as taxas, que todo o dinheiro arrecadado, seja revertido para melhorias, sugeriu ainda, que 
seja estudada a possibilidade da criação de parceria público privada, explorar o cemitério 
economicamente, porque infelizmente velório e sepultamento tem todos os dias; espera então, que 
esse valor seja investido de maneira responsável e quem assumir continue esse  trabalho. O 
Vereador Marquinhos, em aparte disse ter apresentado o Projeto de criação de um crematório 
municipal, porque não podem simplesmente expandir o cemitério. Continuando o Vereador Cleber 
disse que o Vereador é limitado, pois os projetos não podem onerar os cofres públicos, então que 
o Prefeito mande para esta Casa esse projeto, porque neste ponto não existe oposição e sim o 
que é melhor para a cidade. Também apresentou projeto de criação de crematório municipal para 
seres humanos e animais domésticos. Em a parte o Vereador Caco, sugeriu que se converse com 
os Deputados Federais, solicitando emendas. Continuando o Vereador Cleber, disse que em 
contato com o Gabinete do Senador Henze, foi colocado que é mais fácil conseguir emendas para 
área da saúde, mas isso também é saúde pública.  Agradeceu e encerrou. Vereador Jorge – 06 
min. Cumprimentou a todos. Falou sobre a cobrança das taxas do cemitério, no começo houve 
muita reclamação da população, sempre sugeriu que não fossem pagas, porque nada era feito, 
mas que bom que iniciaram, embora necessitem outras melhorias, segurança e que ótimo que 
começaram as construções das gavetas. Em aparte o Vereador Marquinhos, sobre a cobrança das 
taxas, foi criado o Fundo de Manutenção do Cemitério, existindo esse fundo e verba e se houver 
reclamação por parte da população que estão pagando a taxa e o serviço não é feito, que façam 
um recurso administrativo. Continuando o Vereador Jorge, disse que além do cercamento, há 
outros serviços como limpeza, que atualmente é feita apenas em época de finados.  Falou ainda 
que na Sessão passada, foi apresentado nesta Casa o Projeto de iluminação pública na cidade; 
que bom que coloquem em prática, pois a cidade está um verdadeiro caos e não seja apenas 
discurso assim como acontece em outras áreas, principalmente na área da saúde, quando os 
Secretários vem nesta Casa e parece que estamos num País de primeiro mundo; que vão renovar 
a saúde, resolver os problemas, passam-se seis meses e nada é feito os Secretários acabam indo 
embora. 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, 24 de setembro de 2019. 
 
                                                                                                                     RAQUEL MORAES 

                                                                                                                      (Raquel do Posto) 
                                                                                                                    Vereadora Presidente      
        GERVÁSIO SANTANA 
          Vereador Secretário 
                                                                                                                                

                                                           


