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             Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove 
(12/11/2019), 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 74ª 
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; Imília – PTB; Adão – PT; Caco – MDB; Ventania – 
REPUBLICANOS; Raquel – PT; Maninho – MDB e  Gervásio – PP.  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: Ofício do Gabinete do Vereador Jorge, justificando sua ausência 
nesta Sessão; Moção de Aplauso à Brigada Militar, de origem da Vereadora Imília, 
aprovado por unanimidade; Indicação nº 162/2019, de origem do Vereador Cleber, 
aprovada por unanimidade; Indicações nºs 160/2019 e 161/2019, de origem da Vereadora 
Raquel, aprovadas por unanimidade. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE 
EXPEDIENTE: Passou-se ao Espaço dos Requerimentos Verbais: Vereador MANINHO – 
01) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando que sejam tomadas providências quanto aos 
inúmeros buracos existentes na Rua Mem de Sá, Bairro Primor. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Adão, Ventania, Gervásio e Imília. 02) Ao 
Prefeito, através da SMS, solicitando mais informações a respeito dos protocolos de 
atendimento do CAPSi, tendo em vista que não atende todas as demandas do Município. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Cleber e Nelson.  
Vereador MARQUINHOS – 01) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando conserto de uma 
erosão na Rua Travessa Encruzilhada, em frente ao nº 132, Bairro Boa vista. Aprovado 
por unanimidade, com associação dos Vereadores  Imília, Cleber, Ventania e Maninho. 
02) À ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, solicitando com urgência, que 
determine medidas visando a proibição da cobrança das taxas de religação de energia 
elétrica para todas as concessionárias operantes no País, bem como, seja reduzido o 
prazo para que o serviço seja restabelecido, determinando que as concessionárias 
tenham no máximo seis horas para fazer a religação. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Imília, Cleber, Nelson, Gervásio, Adão, Ventania e Maninho. 
03)  Ao Prefeito, através da SMO, solicitando conserto de um buraco, no cruzamento das 
Ruas Nereu Ramos e Lauro Dondonis, Bairro Silva. Aprovado por unanimidade. Vereador 
CLEBER – 01) À Comissão de Constituição e Justiça, em Brasília, sendo que 
provavelmente irão votar neste dia a PEC 410, que confere a prisão após condenação em 
segunda instância, pedindo aprovação nesta votação. Aprovado por unanimidade, o 
Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. 02) Ao Prefeito, através da SMO, 
solicitando que sejam feitos reparos na Avenida Rui Antonio de Oliveira, esquina com a 
Rua Tocantins, Bairro Horto Florestal. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Imília, Marquinhos e Ventania. 03) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando 
que sejam feitos reparos na Rua Maria Quitéria, em frente ao nº 65, Bairro Horto Florestal. 
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Marquinhos.  Vereadora IMÍLIA 
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– 01) Ao Prefeito, através da SMS e à Comissão de Saúde desta Casa, solicitando que 
seja verificada denúncia de uma paciente grávida que teria sido mal atendida na 
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas e vindo a perder o bebê. Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores Marquinhos e Cleber. 02)  Ao Prefeito, através da 
SMGG, solicitando informações sobre todas as Emendas Parlamentares que foram 
recebidas pelo Município e onde foram aplicadas. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos e Gervásio. 03) Ao Prefeito, através da 
SMMA, SMSMU e Vigilância Sanitária, solicitando informações  sobre um terreno que 
está sendo utilizado de forma irregular para descarte de lixo, na Rua Fernanda Krueger, 
chamada de Rua Parati. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Cleber, Marquinhos, Nelson, Maninho e Gervásio. Vereador ADÃO – 01) Ao Prefeito, 
através da SMO, solicitando conserto de erosão na calçada próximo a boca de lobo, na 
esquina entre as Ruas Dílio Andrioti e Dorival de Matos, Bairro João de  Barro. Aprovado 
por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Ventania, Imília e Marquinhos. 
Vereador CACO – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando limpeza de um terreno 
baldio na Rua Nova Esperança, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Adão, Maninho, Cleber e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, 
solicitando que em todos os órgãos públicos haja um informativo com contato e horários 
de atendimento do Conselho Tutelar. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Adão, Ventania, Gervásio, Maninho, Nelson, Marquinhos, Cleber e Imília. 03) 
À Brigada Militar, solicitando maior policiamento no Bairro Fortuna, em especial ao redor 
da Escola Otaviano Silveira. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Adão, Ventania, Gervásio, Maninho, Imília, Cleber, Marquinhos e Nelson.   Vereador 
VENTANIA – 01) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando troca de tampa de boca de 
lobo, na Rua Pinheiro Machado, em frente ao nº 151, Bairro Dihel. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio, Marquinhos, Imília e Nelson. 
Vereador GERVÁSIO – 01)  Ao Prefeito, através da SMO e SMMA, solicitando supressão 
de uma árvore no passeio público da Avenida José Joaquim, Bairro São José. Aprovado 
por unanimidade. 02) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando conserto de tampa de 
bueiro na Rua Barão de Itararé, em frente ao nº 116, Bairro Sete. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Cleber e Nelson. 03) Ao Prefeito, 
através da SMSMU, solicitando que a coleta  de lixo urbano passe de uma vez na semana 
para duas vezes por semana, devido a distância entre as casas e a distância das casas 
da escola, onde foi colocado um ecoponto os moradores pedem que a coleta volte a ser 
duas vezes por semana na área rural. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Imília, Cleber, Marquinhos, Nelson, Maninho, Ventania e Adão. Vereador 
NELSON – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando a roçada e construção de 
calçada, na Estrada dos Ramires. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Gervásio, Cleber, Marquinhos e Caco. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, a 
colocação de lâmpadas na Ruas do Tambo, próximo ao nº 130, Bairro Ipiranga. Aprovado 
por unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio, Maninho, Adão, Ventania e 
Cleber. 03) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando que informem aos Vereadores 
quando acontecer reuniões com moradores, o que foi deliberado nas mesmas, citando a 
situação do Loteamento Santa Luzia. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Caco, Gervásio, Cleber. Vereadora RAQUEL – 01)  Ao Prefeito, solicitando 
que realmente seja efetuada o que foi prometido na última reunião de bairros, realizada 
no Bairro Jardim América, que inclusive fez um requerimento e protocolou um abaixo 
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assinado, solicitando um quebra molas na Rua Irmã Edwirges, esquina com a Rua Nair da 
Silva Rufino. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Imília, Cleber, 
Marquinhos, Nelson, Maninho, Gervásio, Ventania. 02) Ao Prefeito, através da SMO,  
solicitando reparo de buraco na Rua Germano Hauschild, esquina com a Rua Nossa 
Senhora de Fátima, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Cleber, Nelson, Marquinhos, Adão, Ventania e Gervásio. 03) Ao Prefeito, 
através da SMSMU, solicitando a troca de lâmpada do poste localizado na Rua João 
Rodrigues, próximo ao nº 856, Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade, com associação 
do Vereador Ventania. Passou-se a votação dos seguintes Projetos: 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 o Projeto foi aprovado por unanimidade, 
em 1ª 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”. NESTA DATA, encaminharam 
contrário a votação, os Vereadores Imília e Cleber; em votação o Projeto foi 
aprovado com 06 (seis) votos favoráveis (Ventania, Caco, Adão, Maninho, Nelson e 
Marquinhos) e 03 (três) votos contrários (Imília, Cleber e Gervásio), em 1ª votação. 
Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador CLEBER – (06 min.)  
– Cumprimentou a todos. Disse que  os mutirões de bairro estão deixando a desejar, hoje 
foi feito mais uma vez requerimento verbal solicitando quebra molas na Rua Nair da Silva 
Rufino, próximo a Rua Irmã Edwirges, parecendo que não chegam esses requerimentos 
ao Poder Executivo, indagando o que está faltando para que façam esse quebra molas, 
que pode salvar vidas, se acontece outro acidente, alguém morre irão dizer que os 
Vereadores não pedem, não fizeram, essa culpa não é dos Vereadores, pois o Executivo 
é que não faz os serviços, os moradores também perguntam aos Vereadores porque não 
colocam os quebra molas, a resposta é que os Vereadores solicitam, mas quem deve 
fazer o serviço é o Executivo, todos os Vereadores já solicitaram quebra molas para a 
Rua Nair da Silva Rufino, mas até hoje não foi feito. Em um aparte o Vereador 
Marquinhos disse que a mesma coisa aconteceu com a Rua Independência, foi solicitada 
a colocação de quebra molas inúmeras vezes, não sendo atendido, chegando a acontecer 
um acidente fatal, sendo que até os dias de hoje não colocaram o quebra molas. 
Continuando o Vereador Orador disse que  esta é sua indignação, pois não adianta reunir 
as pessoas e falar que irão fazer algo, mas nunca ser feito, fica feio, pois parece que 
estão mentindo, citando a ocasião que a Vereadora Raquel foi até a comunidade, se 
expôs, fez seu trabalho como Legislativo, pois era uma demanda de toda Casa, mas 
agora no Executivo,  não fazem o que tem que ser feito,  uma falta de respeito com todos 
os Edis,  deixando sua indignação com o Poder Executivo. Falou sobre um evento 
ocorrido no último domingo, que tinha como linha de frente o 33º Batalhão da BM, 
ressaltando e elogiando o Comandante, Sr. Vladimir Luis Silva da Rosa, pois é um policial 
diferenciado, fazendo a frente em diversos eventos em Sapucaia, chamando também a 
atenção para o Executivo, sobre o que estão fazendo com a Secretaria Municipal de 
Cultura, que estão trabalhando de maneira muito limitada, fazendo milagre todos os dias, 
sendo que no evento do Natal Luz, o Município vai  entrar com uma pequena estrutura, 
ficando a maior parte do trabalho para CDL, a Secretaria não tem recursos, mas se 
houvesse quanta coisa poderia ser feita, nunca são resolvidos os problemas, isto vai 
indignando, sente-se muitas vezes desmotivado, assim como, sentiu o Secretário de 
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Cultura também desmotivado, ao qual disse  que deve reagir, infelizmente considera que 
a Cultura é uma Secretaria que está esquecida pelo atual administração. 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, 12 de novembro de 
2019. 
 
                                                                                                    
 
                                                                                                    RAQUEL  MORAES 

                                                                                                     (Raquel do Posto) 
                                                                                                   Vereadora Presidente 
                                                                                           
            GERVÁSIO  SANTANA 
              Vereador Secretário 
                                                                                                                                
                                                           


