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             Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove 
(26/09/2019), 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 61ª 
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; Imília – PTB;  Cleber – PP; Caco – MDB; Ventania – REPUBLICANOS; Adão – 
PT; Maninho – MDB; Gervásio – PP; Raquel – PT.  Ausência justificada do Vereador 
Jorge. Após constatar o quórum necessário à realização da Sessão, a Vereadora Raquel 
Moraes (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: Justificativa de ausência do Vereador Jorge, nesta Sessão de 26.09.2019; Ata 
nº 10.355, aprovada por unanimidade, sem alterações, nem retificações. Passou-se ao 
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Passou-se ao Espaço dos Requerimentos 
Verbais: Vereador GERVÁSIO – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando 
patrolamento e ensaibramento na Travessa João Saudade, Bairro Lomba da Palmeira, a 
estrada está com condições precárias, muitos buracos e valetas, que dificultam o tráfego 
de veículos e a mobilidade dos moradores que precisam transitar neste local. Aprovado 
por unanimidade, com associação dos Vereadores Adão, Ventania, Cleber e Maninho. 02)  
Ao Prefeito, através da SMST, solicitando estudos de viabilidade técnica para implantação 
de estacionamento em apenas um dos lados, da Rua Evaldo da Rosa, Bairro Sete, devido 
ao intenso movimento, a ação facilitaria o fluxo de veículos e daria maior visão aos 
motoristas e pedestres que ali transitam. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Adão e Ventania. 03) Aos familiares da Sra. Janete Teixeira Machado, 
condolências pelo seu falecimento. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em 
Nome do Poder Legislativo. Vereador VENTANIA – 01) Ao Prefeito, através da SMO, 
solicitando limpeza e jateamento da boca de lobo, bem como, a troca da tampa da 
mesma, na Travessa Bota Fogo, em frente ao nº 60, Vila Bota Fogo, Bairro Capão da 
Cruz. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos e 
Gervásio. Vereador CACO – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando melhorias 
na iluminação pública, na Rua Lansul, próximo a BR116. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Cleber e Ventania. 02) Ao Prefeito, através da SMST, 
parabenizando o Secretário, Sr. Arno, pelo excelente trabalho que vem realizando. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos, 
Gervásio, Raquel, Adão e Ventania.   Vereador MARQUINHOS – 01) Ao Prefeito, através 
da SMS e Vigilância Sanitária, solicitando providências urgentes quanto a uma infestação 
de pombos no Bairro COHAB Blocos, pois há muitos anos as pessoas deste bairro não 
enfrentavam tamanho problema. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Cleber, Nelson, Ventania e Gervásio. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, 
solicitando substituição de lâmpada na Rua Quintino Bocaíuva, no encontro com a RS118, 
pois este poste fica literalmente no meio do fluxo de veículos no acesso ao bairro e o risco 
de acidente é iminente. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito e à Brigada Militar, 
parabenizando pelo excelente trabalho, que em patrulhamento no Bairro COHAB Blocos, 
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acabaram efetuando abordagem que em seu desmembramento acabou resultando em 
cinco prisões e na apreensão de 33kg de maconha. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Adão e Gervásio.  Vereador NELSON – 01) Ao Prefeito, 
através da SMO e SMSMU, solicitando a instalação de pontes de metal, no Arroio José 
Joaquim, na junção da Rua Mariano do Canto com a Rua Maurício Cardoso. Aprovado 
por unanimidade, com associação dos Vereadores Adão, Ventania, Gervásio e Cleber.  O 
Vereador Maninho retirou seu requerimento verbal de nº 1382/2019, pois já foi efetuado o 
serviço solicitado. Vereador MANINHO – 01)  Ao Prefeito, através da SMS, 
parabenizando a Secretária Municipal de Saúde, pelo excelente trabalho que vem 
desenvolvendo, pela forma que recebeu os Edis em reunião e pela clareza nas situações 
colocadas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Raquel, Adão, 
Ventania, Marquinhos e Caco. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando limpeza e 
poda de árvores na Praça em frente da SME. Aprovado por unanimidade, com associação 
dos Vereadores Adão, Caco, Ventania, Gervásio, Imília, Cleber e Marquinhos.     
Vereadora IMÍLIA – 01) Ao Prefeito, através da SMST e à Brigada Militar, visto que, 
através de redes sociais recebeu denúncia por parte de moradores que residem nas 
imediações junto a Rua Paulo Sérgio Gusmão, esquina com a Rua Irmã Edwirges, Bairro  
Jardim América, pois no local há um bar localizado no nº 336, cujo dono não respeita 
nenhum horário de silêncio perante os vizinhos, o local se tornou insuportável, o som alto 
de domingo a domingo entrando madrugada adentro, moradores fizeram protocolo junto a 
Prefeitura nº 14697/2019, já denunciaram ao Ministério Público, porém sem solução até 
os dias de hoje. O dono do Bar, Sr. Evandro se diz funcionário da Prefeitura e ainda 
debocha dos vizinhos ameaçando os mesmos quando vão reclamar do barulho. Diante 
disso, solicita informações por parte dos Poderes competentes, que já possuem ciência 
dessa situação, quais as providências que foram tomadas para resolver o problema dos 
moradores com relação a perturbação alheia ocorrida nas imediações  junto ao referido 
endereço. Aprovado por unanimidade. Vereadora RAQUEL – 01) Ao Corpo de Bombeiros 
de Sapucaia do Sul, devido a um pedido realizado pela Defesa Civil de Sapucaia do Sul, 
solicita se há possibilidade de doação do carro que pertence a essa corporação, por ser 
muito antigo e está indo para desmanche, pois não está sendo mais utilizado para 
serviços, mas para Defesa  Civil será de grande  utilidade, devido ao fato de não 
possuírem um veículo deste porte para certas demandas.  Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores Maninho, Adão, Ventania e Gervásio. 02) Ao Prefeito, 
através da SMO, solicitando a troca da tampa de bueiro que está localizada na Rua Sete 
de Setembro, esquina com a Rua João Celestino da Silva, a tampa está quebrada e a 
probabilidade de acidente é iminente, pois está em um local de grande fluxo de pessoas. 
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Marquinhos. 03) Ao Prefeito, 
através da SMO, solicitando  recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Guerreiro 
Lima, Bairro Santa Catarina, uma obra importante a ser realizada, pois além do fluxo de 
veículos ser muito grande, ela está localizada próximo ao Hospital Getúlio Vargas e ao 
acesso a RS118, deixando assim o fluxo dos veículos, SAMU e afins mais fácil e rápido. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Adão, Ventania, Gervásio e 
Nelson. 04) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando capeamento asfáltico na Rua 
Francisco Montana, a partir do nº 243, Bairro Pasqualini, a reivindicação parte dos 
moradores, que relatam sentir–se discriminados, uma vez que  falta apenas quarenta 
metros para conclusão asfáltica da via. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Adão, Ventania e Marquinhos.  O Vereador Gervásio retirou Projeto de sua 
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autoria, a saber,  PROC. nº 21.211/214/2019 –  PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 
052/2019 - “Institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, 
estabelece normas e procedimentos para atos públicos de liberação de atividade 
econômica e dá outras providências”. Passou-se a votação dos seguintes Projetos: 
PROC. nº 21.243/246/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 36/2019 – 
PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 36/2019 – “Altera a Lei nº 3.782, de 05 de setembro de 
2017, que autoriza a regularização de construções edificadas em condições habitáveis, 
consolidada e dá outras providências”. NESTA DATA, discutiu o Projeto o Vereador 
Nelson; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e 
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. 
NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade, em  2ª discussão e votação. 
O ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS foi transferido 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 trinta minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será pela mesma 
assinada e pelo Vereador Gervásio – 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, 26 de setembro de 2019. 
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