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Aos 10 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (10.10.2019), 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 65ª 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: 
MARQUINHOS –  (PSB); RAQUEL – PT; GERVÁSIO – (PP); JORGE – (PSD); ADÃO – (PT); 
CACO – (MDB); NELSON – (SD); CLÉBER – (PP); VENTANIA – (PRB) e MANINHO – (MDB).  
Ausência justificada da Vereadora Imilia. Após constatar o quórum necessário à realização da 
Sessão, a Vereadora Raquel – 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: Indicação 145 – Vereador Gervásio, Indicação 146 – 
Vereadora Raquel, Ofício nº DI.00903.00535/2019 – MPRS, Memorando Interno 008/2019 – 
Gabinete Vereadora Imilia. Ata nº 10.357, que foi aprovada por unanimidade, sem retificações 
nem alterações. Votação das Indicações: Indicação 145 – Vereador Gervásio, Indicação 146 – 
Vereadora Raquel, Requerimentos Verbais: Nome da Casa (Vereadora Raquel) – 01) À 
Assembleia Legislativa, Governador do Estado do Rio Grande do Sul e SINDJUS, solicitando que 
seja encaminhada em nome desta Casa Legislativa, Moção de Apoio aos servidores do Poder 
Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, a qual se justifica em virtude da possibilidade de 
extinção do cargo de oficial de escrevente, prevista no PL 93/2017, que tramita na Assembleia 
Legislativa. Aprovado. Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, que seja 
feito o conserto de um buraco na Rua Djalma Sassi, esquina com Modesto Dias, pois se formou 
um buraco decorrente de uma vazamento de água. Aprovado por unanimidade, com associação 
dos Vereadores Jorge, Marquinhos, Cleber e Gervásio. Vereador Nelson – 01) À Empresa 
PAVICOM e ao Prefeito,  através da SMO,  questionando quando irão revitalizar a ponte da Av. 
Américo Vespúcio, Bairro Trensurb, próxima a Rua da Figueira, pois faz mais de um ano que foi 
retirada para o conserto, mas não houve retorno até então. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Caco, Jorge, Adão, Cleber e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando 
providências, quanto a Empresa Lazari, pois está na mesma situação da Empresa Labor, que 
inclusive já tem ações trabalhistas contra a Empresa e contra a Prefeitura, há reclamações por 
parte de funcionários que não estão recebendo salários e vale alimentação em dia; já que está 
encerrando o contrato que a Prefeitura estude a possibilidade de colocar no Edital da Licitação, 
ver se empresa tem condições de segurar pelo menos noventa dias. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Gervásio e Ventania. Vereador Marquinhos – 
01) Ao Prefeito, Supermercado Menger e Academia Lótus, parabenizando essas empresas pela 
realização de festa no Dia das Crianças, em seus respectivos estabelecimentos. Aprovado por 
unanimidade, com a associação de todos os Vereadores Jorge, Adão, Caco, Ventania, Gervásio, 
Nelson, Cleber e Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMMA e Vigilância Sanitária, 
providências no tocante ao estabelecimento, na Av. Manoel Serafim, no descampado ao lado do 
Condomínio Morada do Sol, nº 800, pois há um comércio aparentemente de adubos, plantas e 
hortaliças, porém está causando transtorno pelo mau cheiro. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Adão, Jorge e Gervásio. 03) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMSMU, a remoção de lixos e entulhos da Rua Osmar Pedro Fauth, próximo ao nº 30, Bairro 
Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, 
Ventania e Gervásio. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, o 
recolhimento de lixos e entulhos que encontram-se acumulados de forma irregular na Rua Passeio 
Celuta, nº 115, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Marquinhos, Maninho, Adão, Nelson, Jorge e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMO, que seja feito o reparo na Rua da Paz, pois a mesma encontra-se com muitos 
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buracos, causando riscos eminente de acidentes. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Jorge, Gervásio, Marquinhos, Nelson e Adão. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, 
solicitando informações a respeito do Projeto de Indicação de sua autoria, juntamente com os 
Vereadores Cleber, Gervásio e Dra. Imilia, que refere-se a isenção da taxa de isenção do Piquete 
da Brigada Militar, no Parque Jayme Caetano Braum. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Gervásio e Caco. 02) Ao Prefeito, justificando que vários 
Vereadores estão fazendo solicitações referente aos buracos por todas as ruas do Município, em 
especial na Av. Mauá, em razão dos transtornos e danificando veículos; estão sendo realizados 
porém apenas largam a massa asfáltica e no mesmo dia já forma-se novamente bacias. Solicita 
então que na cobertura dos buracos sejam feitos “cupim mais alto”, para o trabalho ter maior 
durabilidade. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Cleber, 
Gervásio, Marquinhos e Nelson. Vereador Adão – 01) À CORSAN, solicitando o conserto de 
vazamento de água na Rua Otácilio da Cunha, enfrente ao número 295, Bairro João de Barro. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Nelson, 
Marquinhos e Ventania. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, o 
deslocamento da parada de ônibus, mais para a frente, na Rua Juvêncio Fragoso, Bairro Fortuna; 
pois a mesma está localizada bem na esquina e  quando o ônibus para, acaba trancando o 
trânsito. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Marquinhos, 
Jorge e Nelson. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMEL, criação de mais escolinhas 
comunitárias no Bairro Fortuna, pois é um bairro muito grande e atualmente funciona escolinha 
duas vezes por semana, no ginásio. Sugere então que seja usado o campo de futebol que 
também é da Prefeitura, para oportunizar a mais crianças. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos, Ventania, Gervásio, Adão, Jorge e Maninho. 03) 
Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a limpeza e colocação de bancos na Praça do Jardim 
Vila Verde. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Maninho, Jorge e 
Ventania. Vereador Ventania – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a retirada de 
entulhos na Rua Passeio Celuta, em frente ao número 114, Vila Botafogo, Bairro Capão da Cruz. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Cleber, Nelson, Gervásio, 
Jorge e Adão. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMMA, que seja 
emitida uma notificação ao proprietário de um terreno na Travessa Brasília, em frente ao nº 100, 
Bairro Ipiranga, para que limpe e mantenha limpo o terreno. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Jorge, Maninho e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, reiterando o pedido 
feito através de Requerimento Verbal, em 12/09/2019, onde solicitava o conserto de um buraco 
dentro da pista de rolamento e calçada na Rua Beija-Flor, em frente ao nº 499, Loteamento Colina 
Verde, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, 
Ventania, Marquinhos e Nelson. 03) (Nome da Casa) - Parabenizando a Loja Casa Primavera, 
sócios, direção e funcionários, pela passagem de seu aniversário de 68 anos de existência em 
nosso Município. Aprovado. Passou-se a leitura dos Processos que aguardam pareceres, 
contestação, recursos e adiamento de votação. 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”. Em 08.10.2019, 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. NESTA DATA o Projeto foi aprovado 
por unanimidade dos Vereadores Presentes (9 votos) em 2ª discussão e votação. Passou-se 
ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os Vereadores inscritos repassaram seus tempos 
para à próxima Sessão. Nada mais havendo a ser tratado, a Vereadora Raquel – Presidente da 
Casa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Sessão Plenária, às onze horas e 
trinta e cinco 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 
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Elaboração e Revisão de Anais e Atas da Diretoria de Processos Legislativo. Sala Tiradentes, 
Sapucaia do Sul, 10 de outubro de 2019. 
 
 
 
 

                                                               RAQUEL MORAES 
                                                               (Raquel do Posto)   
                                                              Vereadora Presidente 
 

         GERVÁSIO SANTANA 
            Vereador Secretário 


