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             Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove 
(08/10/2019), 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 64ª 
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 – REPUBLICANOS; Raquel – PT; Maninho 
– MDB; Marquinhos – PSB e  Gervásio – PP.  Ausência justificada da Vereadora Dra. 
Imília. 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: Indicação nº 144/2019, de origem do Vereador Ventania, aprovada por 
unanimidade; Requerimento de Audiência da Sra. Domênica – Representante Sindjus; Ata 
nº 10.363, 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 SMO, solicitando 
recalcetamento, nivelamento dos paralelepípedos e capeamento asfáltico na Travessa 
São Carlos, Bairro Dihel. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Jorge, Adão, Caco e Ventania. 02) Ao Prefeito, através da SMST, solicitando estudos de 
viabilidade técnica para instalação de guard-rails e pintura de sinalização na Rua 
Sebastião Fauth, esquina com a Rua Juvêncio Fragoso, Bairro Fortuna, devido a 
acidentes no local. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  Jorge, 
Adão, Cleber e Nelson. 03) Ao Prefeito, através da SMS e Coordenação de Vigilância em 
Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde, solicitando informações referentes a reposição 
da vacina pentavalente, os pais sapucaienses estão preocupados com a falta desta 
vacina, pois seus filhos estão desprotegidos de doenças. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Cleber e Nelson. Vereador VENTANIA – 01) 
Ao Prefeito, através da SMO, solicitando conserto de canos de esgoto ao lado do muro do 
Colégio Júlio Stroher, em direção à Vila Botafogo, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Cleber e Gervásio.  Vereador 
CACO – 01) Ao Prefeito, através da SMEL, parabenizando pelo excelente trabalho 
realizado, com os campeonatos de Futebol Sete, à noite, com diversos jogos. Aprovado 
por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos, Nelson, Jorge, 
Adão, Gervásio e Maninho. Vereador ADÃO – 01) Ao Prefeito, através da SMST, 
solicitado estudos de viabilidade técnica para instalação de quebra-molas na Rua 
Taquara, próximo ao nº 135, Bairro Walderez. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Jorge, Gervásio, Ventania e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, 
através da SMST, solicitando repintura da faixa amarela e colocação de placa de proibido 
estacionar, na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 125, em frente ao Centro Comercial 
Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Ventania e 
Nelson.  Vereador JORGE – 01) Aos familiares de Vinícius Ramos, condolências pelo seu 
falecimento. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder 
Legislativo. 02) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando conserto de buracos na Avenida 
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Mauá. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Marquinhos, 
Cleber, Maninho, Caco e Ventania. Vereador CLEBER – 01) Ao Prefeito, através da 
SMO, solicitando manutenção, desobstrução, hidrojateamento e limpeza do encanamento 
entupido na Rua Alagoas, nº 157, Bairro Paraíso. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania, Maninho, Marquinhos e Gervásio. 02) 
Ao Prefeito, através da SMO, solicitando desobstrução  urgente das bocas-de-lobo, na 
Rua Justino Camboim, a partir da Avenida João Pereira de Vargas até  a Rua Pedro 
Porfírio de Souza, sentido Centro – Bairro, pois um morador perdeu suas coisas dentro de 
casa devido ao alagamento das últimas chuvas. Aprovado por unanimidade, o 
Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. 03) Aos eleitos no Conselho 
Tutelar do nosso Município, parabenizando pela vitória. Aprovado por unanimidade, o 
Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. Vereador MARQUINHOS – 01) Ao 
Prefeito, através da SMO, solicitando que seja efetuada análise do solo e estudos de uma 
maneira assertiva, para o conserto do asfalto no cruzamento da Ruas Santa Luzia e 
Valdemimo Machado, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Cleber, Nelson, Jorge, Ventania e Gervásio. 02) Ao Prefeito, através da 
SMST, solicitando solução de maneira definitiva, seja com quebra-molas ou outra medida, 
a situação da Rua Juventino Machado, Loteamento Nascer do Sol, veículos descem esta 
rua em velocidade superior a 100km/h, gerando alto risco de acidentes. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Cleber, Maninho, Jorge e 
Ventania. Vereador MANINHO – 01) Ao Prefeito, através da SMO e SMSMU, solicitando 
que seja feito o alinhamento dos blocos de concreto na saída do túnel, pois podem 
ocasionar acidentes da maneira que estão. Aprovado por unanimidade, com associação 
dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania, Gervásio e Nelson. 02) Ao Prefeito, através da 
SMO, solicitando a colocação de tampa no bueiro localizado na Rua Borges de Medeiros, 
esquina com a Rua Juvêncio Fragoso, Bairro Colonial, bem como, a instalação de uma 
grade no local. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, 
Caco, Ventania, Gervásio e Nelson. 03) Ao Prefeito, através da SMST, solicitando a 
repintura da faixa de segurança na Avenida Lúcio Bitencourt, entre a Igreja São Miguel e o 
Posto de gasolina, bem como, a instalação de mais alguma sinalização no local. Aprovado 
por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Ventania e Nelson. 
Vereadora RAQUEL – 01) À Diretora da Praça da Juventude, Aline Motta, 
parabenizando-a pelo magnífico evento em alusão ao “outubro rosa”. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Ventania, Marquinhos e Adão. 02) 
Ao Prefeito, através da SMO, solicitando revitalização da rótula localizada na Rua Nair da 
Silva Rufino, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Ventania, Jorge, Marquinhos e Gervásio. 03) Ao Prefeito, através da SMO, 
solicitando capeamento asfáltico em toda extensão da Rua Men de Sá. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio, Cleber, Nelson, Caco, Ventania 
e Jorge. Vereador NELSON – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando que na 
próxima licitação para contratar empresa na área da iluminação pública, façam uma 
prévia investigação para que não contratem outra empresa com tantos problemas como a 
atual. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Ventania, Jorge, 
Cleber e Gervásio. O Vereador Gervásio retirou Projeto de sua autoria, a saber, PROC. nº 
21.247/250/2019 – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 54/2019 – “Altera a redação da 
Lei nº 3466/2013 para fim de substituir o nome do Parque de Eventos Jayme Caetano 
Braun, para Parque de Eventos Paulo Duzac”. Passou-se a votação do seguinte 
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Projeto: PROC. nº 21.249/252/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 
37/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO n° 37/2019 – “Estabelece Gabarito dos 
Logradouros Públicos do Loteamento Novo Horizonte, localizado no Bairro Passo de 
Sapucaia e Costa do Morro, entre a Rodovia Estadual ERS – 118 e a Estrada Municipal 
dos Ramires”. NESTA DATA, O Vereador Nelson solicitou 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. 
Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador NELSON – (06 min.)  
– Cumprimentou a todos. Falou sobre a eleição do Conselho Tutelar, ocorrida no 
domingo, dia 06 de outubro, que segundo o Vereador foi muito importante, pois pode ver 
que não adianta poder econômico, tem que ter é o poder de voto, devendo todos se 
conscientizarem disso, do contrário não ganharão nunca uma eleição, tudo servindo de 
parâmetro, para a eleição do ano que vem, para Vereadores e Prefeito, o que demonstra 
que também não será o poder econômico que falará mais alto, a população não quer mais 
promessas, futuros candidatos, seja, para Vereador, seja para Prefeito, viram nesta 
eleição para conselheiros um retrato para o ano que vem, não adianta ter assessores 
para denunciar oponentes, mas fazerem as coisas erradas, não adianta oferecerem algo 
em troca do voto, pois não vão conseguir, a vitória será pelo poder do voto, pelo carisma, 
não mentindo em redes sociais, ficou claro nesta eleição de conselheiros e vai refletir o 
ano que vem, para vencer não adianta mídia, tem que ir nas vilas, acompanhar de perto 
os problemas, mostrar seu trabalho, não apenas em época de eleição, mas durante todo 
o mandato, sendo necessário cada um  refletir se está fazendo a coisa certa, pois não 
será com dinheiro, com poder econômico que alguém ganhará a eleição. 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 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, 08 de outubro de 
2019. 
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