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             Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove 
(14/11/2019), 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 75ª 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); Dra. Imilia (PTB): Jorge (PSD); Adão (PT); 
Caco (MDB); Ventania (Republicanos); Maninho (MDB); Gervásio (PP) e Raquel (PT) e 
Marquinhos (PSB). 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: Mensagens Executivas nºs 
42/2019; 43/2019, Projeto de Lei Legislativo nº 56/2019, Indicações nºs 163/2019, 164/2019, 
165/2019, 166/2019 e 167/2019; Memorando nº 14/2019 - Gabinete Vereador Gervásio, 
comunicando o não comparecimento na Sessão Plenária Ordinária do dia 19/11/2019. Passou-se 
ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das Indicações: Indicação nº 163/2019 – 
Origem do Vereador Cleber – Ao Prefeito, solicitando a colocação de blocos intertravados (PAVS) 
nas vielas (passeio público) do Parque Primavera – Bairro Fortuna. Indicação nº 167/2019 – 
Origem do Vereador Cleber – Ao Prefeito, solicitando que sejam colocados blocos intertravados 
(PAVS) no entorno do Campo do Itapemirim - Bairro Sete. Indicação nº 164/2019 – Origem do 
Vereador Ventania – Ao Prefeito, solicitando o asfalto na Rua Emilio Janga, em toda extensão – 
Bairro Nova Sapucaia. Indicação nº 165/2019 – Origem do Vereador Ventania – Ao Prefeito, 
solicitando asfalto na Rua Cariri, em toda extensão – Bairro Nova Sapucaia. Indicação nº 166/2019 
– Origem do Vereador Ventania – Ao Prefeito, solicitando asfalto na Rua Acre, em toda extensão – 
Bairro Nova Sapucaia. Todas as Indicações foram aprovadas por unanimidade. Passou-se aos 
Requerimentos Verbais: Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a 
pedido de moradores e de usuários da Unidade de Saúde, a colocação de novos bancos no pátio 
do Posto de Saúde do Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, reiterando o 
pedido feito em 10/03/2018, através da SMO, que refere-se ao desentupimento e hidrojateamento 
da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, entre a Rua Manoel Serafim e Av. Sapucaia. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Caco, Marquinhos, Maninho, 
Ventania e Nelson. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a pintura de faixa de segurança 
na Av. Rubem Berta, em frente ao nº 538, Bairro São José. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Adão e Ventania. Vereador Ventania – 01)  Ao Prefeito, solicitando 
através da SMSMU, a retirada de entulhos na Travessa Antilha, em frente ao nº 36, em frente a 
creche – Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, 
Gervásio, Marquinhos, Maninho e Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a 
sinalização com faixas de segurança nas Ruas Santa Catarina, Estácio de Sá, Nóbrega, Ruy 
Ramos, Lauro Dondonis, todas essas vias fazem esquina com a Rua Nereu Ramos, localizadas 
nos Bairros Getúlio Vargas e Silva. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Adão, Jorge, Nelson e Gervásio. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o conserto de um 
buraco na Rua Lauro Dondonis, esquina com a Rua Nereu Ramos, Bairro Getúlio Vargas. 
Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Gervásio. Vereador Caco – 01) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMSMU, a limpeza da Praça Palestina, localizada na Rua 
Imperatriz Teresa Maria Cristina, Bairro Getúlio Vargas. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Nelson, Ventania e Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMSMU, a limpeza e corte de uma árvore na Rua Nair da Silva Rufino, próximo ao nº 
37, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Jorge, Ventania, Marquinhos, Maninho e Gervásio. 03) Ao Prefeito, solicitando através dos setores 
competentes, fiscalização com relação aos fios arrebentados nos postes por toda a extensão da 
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Av. Albano Francisco da Silva, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Ventania, Gervásio e Marquinhos. 04) À Mesa Diretora, solicitando a 
convocação do responsável pela CORSAN, para vir a esta Casa,  esclarecer algumas dúvidas 
referentes aos serviços prestados. A presidente da Casa, disse que haverá uma audiência pública, 
dia 04/12/2019. O Autor, retirou o requerimento. Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMGG e Coordenadoria de Políticas para as mulheres, informações sobre a não 
realização de atividades no calçadão alusivas ao “Outubro Rosa”, requer também informações se 
foram realizadas atividades na Sede da Coordenadoria. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Jorge e Gervásio. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, através da 
SMS e Comissão de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente e Diretor de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, justificando que tomou conhecimento através 
da denúncia de uma mãe a Senhora Luciana Beatriz dos Santos; quanto ao mal atendimento e 
negligência por parte dos médicos do HMGV. A mesma relata que no dia 11/11/2019, seu filho 
sofreu um acidente de moto, foi atendido pelo SAMU e deu entrada no hospital com fraturas no 
fêmur, foi submetido a cirurgia. Ocorre que nas trocas de turnos, por volta da 21 horas, a mãe foi 
chamada pelo hospital e informada que não localizavam o prontuário de atendimento e nem pelo 
SAMU. No decorrer da noite o acidentado teve piora e o médico que assumiu o plantão negou-se a 
dar o atendimento, alegando que somente o médico responsável poderia realizar atendimento. 
Sem atendimento o paciente teve uma piora, sendo diagnosticado com o líquido que vazou do 
fêmur, comprometeu as veias dos principais órgãos (coração, rins, pulmão), sendo levado para 
UTI, onde está até então. Portanto, requer que a Comissão de Saúde desta Casa, verifique junto 
ao Hospital Municipal Getúlio Vargas, o que de fato ocorreu no atendimento e requer que esta 
situação seja investigada pelo Poder Executivo, através da Secretaria da Saúde. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Adão, Jorge, Nelson, Gervásio, 
Marquinhos, Maninho e Cleber. 02) Ao Prefeito, SMMA e SMSMU, justificando que em 04/2018, 
através do Requerimento aprovado nesta Casa, por pedido de morador, ofícios nº 532 e 533/2018, 
quanto a solicitação de corte da árvore localizada na Rua Nossa Senhora da Conceição, 854, 
próximo a UBS Centro – Antigo Postão. Após muitos anos de luta dos moradores e através do 
Requerimento, foi concedida a devida autorização, porém a SMMA, incube esse papel a Câmara 
de Vereadores. Ocorre que trata-se de uma árvore que se localiza em passeio público, sendo 
obrigação do Poder Executivo efetuar a poda, ou seja, o Município tem que providenciar o mesmo, 
conforme a Lei 3603/2014, art. 13.. Cabe frisar que a SMMA, expediu autorização em nome da 
Câmara de Vereadores com validade até o dia de 02/02/2020, e conforme memorando 838/2019 a 
renovação foi feita e encaminhada a SMSMU, em 11/10/2019, para a realização do serviço. Desta 
forma, se faz necessário que o Poder Público haja com urgência e a Secretaria providencie a 
poda. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Cleber e 
Marquinhos. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando respostas dos protocolos 2018/23361 
e 2018/23362, que solicitam melhorias em torno das Praças Diopan e Três Figueiras – Loteamento 
Parada dos Anjos, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Dra. Imilia, Adão, Marquinhos e Gervásio. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMST, que seja feito um estudo de viabilidade para melhorar a sinalização e 
colocação de um redutor de velocidade da interseção em T, localizada no encontro das Ruas 
Sebastião Faut com a Juvêncio Fragoso, Bairro Fortuna. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Jorge, Adão, Nelson, Gervásio, Ventania e Cleber. 02) Ao Prefeito e ao 
DAER, solicitando que a autarquia estadual proceda adequação visando a melhoria na condição 
do acesso dos moradores do Bairro Boa Vista, na tricheira com a RS 118, pois o acesso atual está 
em estado deplorável, devido aos buracos/desníveis e causando grave risco de acidentes. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Ventania, maninho e 
Gervásio. 03) Parabenizando o Executivo Municipal pelo Projeto que autoriza a concessão de uso 
de imóvel à FHGV. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Jorge e 
Maninho. 04) (Nome da Casa) Parabenizando pela inauguração da Estética Magrass, oferecendo 
mais uma opção neste mercado para a cidade de Sapucaia do Sul. Aprovado. Vereador Nelson – 
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01) Ao Prefeito, justificando que há uma Lei de sua autoria, aprovada nesta Casa e sancionada 
pelo Poder Executivo, que refere-se ao recolhimento de carcaças de veículos, por algum tempo 
foram recolhidas mas agora não estão recolhendo mais, neste sentido, com o apoio dos 
Vereadores que o secundaram, solicita esclarecimentos por parte da SMST. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Maninho e Ventania. 02) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO e SMSMU, informações de como está a situação da Rua Marques do 
Herval. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Ventania e Cleber. 
Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a notificação da Empresa 
CONECTA, pois na Rua Fernando Ferrari, nº 123,  provavelmente houve a troca de um poste e 
danificou a rede de esgoto, então que urgentemente seja feita a revisão. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Adão, Ventania, Cleber, Gervásio e 
Dra. Imilia. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, providências pois está sendo procurado 
por comerciantes da Rua Major de Souza Lima – Bairro São José, com a reclamação de que 
moradores do em torno e professores da Escola Marechal Bitencourt, estacionam seus veículos 
em frente aos estabelecimentos, inviabilizando o estacionamento dos comércios. Solicita então 
que através da SMST, seja feito um estudo para a colocação de placas de permitido estacionar por 
15 minutos. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Jorge, Nelson, 
Gervásio e Ventania. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO e SMSMU, 
o desentupimento de esgoto, a limpeza e o corte do mato na calçada da Av. João Pereira de 
Vargas, nº 1318, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Adão, Jorge e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a limpeza no 
trecho que compreende a Av. Mauá com inicio no Centro até o viaduto da Vargas. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania e Gervásio. 03) Ao Prefeito, reiterando 
requerimento verbal, do dia 15 de agosto de 2019, que solicita através da SMO, a troca da tampa 
de bueiro e o reparo da calçada na Rua Maria Célia da Rosa, nº 145, esquina com a Rua Neli 
Alves da Silva – Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Ventania, Dra. Imilia, Nelson, Maninho e Gervásio. Não havendo mais requerimentos 
verbais a serem feitos, foram lidos os Projetos que aguardam Parecer da Procuradoria; 
Adequações, Contestação do Autor e Adiamento de votação. Neste instante, às onze horas e 
quarenta minutos, a Vereadora Presidente, solicitou aquiescência do Plenário, para suspender a 
Sessão para as Comissões de Legislação/Justiça e Finanças e Orçamento, apresentarem 
Pareceres aos Projetos encaminhados pelas Mensagens 41/2019 e 43/2019, e posteriormente ser 
incluído para a votação. Foi aprovado por unanimidade. Reaberta a Sessão às onze horas e 
cinquenta e cinco minutos, passou-se a votação dos Processos: PROC. nº 21.289/292/2019 – 
Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 43/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 56/2019 
– “Altera a Lei Complementar nº 01, de 27 de setembro de 2017, que ‘Altera e consolida a redação 
da Lei Municipal nº 3.179, de 30 de dezembro de 2009 – que dispõe sobre o Sistema Tributário do 
Município de Sapucaia do Sul – e dá outras providências, e dispõe sobre a Taxa de Expedição de 
Alvará de Tráfego e Taxa de Fiscalização da Atividade de Serviços de Transporte no Município de 
Sapucaia do Sul”. Nesta data, com a aquiescência do Plenário, foi incluído para votação. 
Porém, foi votado com o nº 21.260/263/2019, que referia-se a mensagem 39/2019, que foi 
substituída. Em votação o Projeto, foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e 
votação.   PROC. nº 21.276/279/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 41/2019 – 
PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 41/2019 – “Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Estado 
do Rio Grande do Sul para construção de Delegacia de Polícia no Município de Sapucaia do Sul”. 
Nesta mesma data, o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação.  
PROC. nº 21.206/209/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 030/2019 – PROJETO 
DE LEI EXECUTIVO nº 031/2019 – “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2020”. Nesta data, foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. 
PROC. nº 21.237/240/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 35/2019 – PROJETO 
DE LEI EXECUTIVO nº 034/2019 – “Autoriza a concessão de uso de imóvel à Fundação 
Hospitalar Getúlio Vargas – FHGV”. Em 05/11/2019, encaminhou votação a Vereadora Dra. Imilia, 
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que solicitou adiamento de votação por 02(duas) Sessões. Em votação o pedido foi aprovado por 
unanimidade. Devendo retornar em 12.11.2019. Nesta data, discutiram o Projeto os Vereadores 
Marquinhos, Dra. Imilia, Nelson e Maninho; encaminharam votação os Vereadores Cleber, 
Gervásio, Jorge e Maninho; em votação o Projeto foi aprovado, com 06 (seis) votos 
favoráveis (Nelson, Marquinhos, Ventania, Caco, Adão e Maninho) e 04 (quatro) votos 
contrários (Dra. Imilia, Jorge, Gervásio e Cleber), 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 doze horas e trinta 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, 
14 de novembro de 2019. 
 
                                                                                                                     RAQUEL MORAES 

                                                                                                                      (Raquel do Posto) 
                                                                                                                    Vereadora Presidente      
        GERVÁSIO SANTANA 
          Vereador Secretário 
                                                                                                                                
                                                           


