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             Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove 
(21/11/2019), 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 77ª 
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: Proj. de Lei Legs. nº 57/2019, de origem do Vereador Nelson; 
Proj. de Lei Legs. nº 58/2019, de origem do Vereador Adão. Passou-se ao ESPAÇO DO 
GRANDE EXPEDIENTE: Passou-se ao Espaço dos Requerimentos Verbais: Vereadora 
RAQUEL – 01) Ao Governador do RS, à Assembleia Legislativa e ao CEPERS, 
encaminhando Moção de Apoio a greve dos professores estaduais, bem como, repúdio 
aos projetos de alteração no Plano de  Carreira do Magistério Público Estadual, no 
Estatuto do Servidor Público do RS e na Previdência Estadual. Aprovado por 
unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. Vereador GERVÁSIO 
– 01) Ao Prefeito, através da SMST, reiterando requerimento verbal, solicita que sejam 
tomadas providências no sentido de diminuir acidentes de trânsito na Rua  Jorge Assum, 
no cruzamento com a Rua Caramuru, Bairro Primor, independente de qual medida será 
adotada (semáforo, quebra molas, redutor de velocidade, sinalização horizontal e 
vertical). Aprovado por  unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Caco, 
Ventania, Maninho, Nelson, Marquinhos, Cleber e Imília. 02) Ao Prefeito, através da 
SMSMU, solicitando que seja recolocado o abrigo de transporte coletivo na Rua Antônio 
da Silva Jardim, em frente ao nº 370, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Imília e Nelson. 03) Ao Prefeito, através da 
SMO, solicitando  desentupimento e hidrojateamento da rede de esgoto na Rua Paulo 
Barbieri de Moura, em frente ao nº 262, Loteamento Parque Primavera. Aprovado por 
unanimidade, com associação do Vereador Ventania. Vereador VENTANIA – 01) Ao 
Prefeito, através da SMST, solicitando a colocação de quebra molas na Rua Antonio da 
Silva Jardim, em frente ao nº 367, bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos, Nelson, Caco e Jorge. 02) Ao Prefeito, 
através da SMO, solicitando conserto de buraco na calçada onde foi ocasionado a quebra 
dos canos da rede de esgoto, na Rua Minuano, em frente ao nº 607, Bairro Pasqualini. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Adão, Gervásio e 
Marquinhos.  Vereador CACO – 01) À Luiza Bento Casanova e familiares, do CTG 
Tapera Velha, parabenizando-a pela conquista do 1º lugar na categoria intérprete solista 
vocal feminino, na Edição do ENART, que ocorreu no último final de semana em Santa 
Cruz do Sul, Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, 
Ventania, Gervásio, Maninho, Cleber, Marquinhos e Nelson. Vereador ADÃO – 01) Ao 
prefeito, através da SMO e a CORSAN, solicitando  conserto de buraco, na Rua Araci 
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Rosa de Souza, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com associação 
dos Vereadores Jorge, Ventania, Gervásio, Maninho e Imília. Vereador JORGE – 01)       
Ao Prefeito, através da SME, solicitando  informações, no que refere-se a uma demanda 
que chegou ao Gabinete sobre o fim do Projeto da Escolinha de Futebol que funcionava 
no Ginásio da EMEF Prefeito Walmir dos Santos Martins, segundo relato de um pai que 
diz que o Projeto será extinto, pois o espaço será cedido a CUFA. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Marquinhos, Cleber e Gervásio. 
02) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando a troca de tampa de boca de lobo, na Rua 
Saíras, nº 137, Loteamento Colina Verde. Aprovado por unanimidade, com associação 
dos Vereadores Adão, Ventania, Maninho, Cleber, Nelson, Imília e Marquinhos. 03) Ao 
Governador do RS, Sr. Eduardo Leite, externando o apoio a convocação dos candidatos 
aprovados no último concurso da SUSEPE, para Agentes Penitenciários. Aprovado por 
unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo.   Vereadora 
IMÍLIA – 01) Ao Prefeito, através  da SMSMU, solicitando conserto de um poste que está 
caindo sobre a Escola Justino Camboim, na Rua Porto Alegre, nº 87. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos, Gervásio, Jorge e 
Maninho. Vereador CLEBER – 01) Ao Prefeito, através da SMST e à Brigada Militar, 
solicitando a guarnição da Guarda Municipal e da Brigada Militar, aos fins de semana no 
entorno das Praças Diopan e Três Figueiras, no Loteamento Parada dos Anjos. Aprovado 
por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Gervásio, Nelson e Adão. 
02) Ao Prefeito, através da SME, solicitando averiguação e posterior reparo no Ginásio de 
Esportes da Escola Santos Dumont. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Jorge, Ventania, Imília e Nelson. Vereador MARQUINHOS – 01) Ao Prefeito, 
através da SMSMU, solicitando vistoria e substituição de lâmpadas nos seguintes 
endereços: Rua Igrejinha, entre as Ruas Rosinha Joaquina da  Silveira e São Caetano; 
Rua Dr. Silveira, nº 91, Bairro Freitas; Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, nº 1962.  
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Jorge, Gervásio e 
Maninho. 02) Ao Prefeito, extensivo ao munícipe Sr. Carlos Ronaldo Martins, 
carinhosamente chamado de “catito”, que provavelmente seja o maior artilheiro do futebol 
sapucaiense pela sua participação, representando nossa cidade no Campeonato Mundial 
de Futebol Super Master a ser realizado na Cidade do Rio de Janeiro. Aprovado por 
unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. 03) .Ao Prefeito, 
através da SMO, SMSMU, SMST, parabenizando as mesmas pelo Programa da Prefeitura 
nos Bairros que esta semana promoveu uma ampla intervenção no Bairro Boa Vista. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Gervásio, Ventania 
e Caco. Vereador NELSON – 01) Ao Prefeito, através da SMS, solicitando informações a 
respeito das vacinas que estavam em falta, como a Pentavalente e a BCG, se já 
chegaram ao Município. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Gervásio, Cleber, Jorge e Ventania. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU e SMO, 
solicitando informações sobre o que será feito com relação a situação precária das ruas 
da AMOBEM, pois da maneira que está não pode  continuar. Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania, Gervásio e Maninho. 03) Ao 
Prefeito, através da SMSMU e SMO, solicitando providências urgentes quanto a Rua da 
Servidão, devido ao acúmulo de lixo no local. Aprovado por unanimidade, com associação 
dos Vereadores Jorge, Ventania, Gervásio, Adão, Maninho, Cleber e Marquinhos. 04) Ao 
Prefeito, através da SMST, solicitando conserto do semáforo em frente as Lojas Colombo. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Gervásio e Cleber.   
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Vereador MANINHO – 01) Ao Prefeito, através da SMST e SMO, solicitando estudo de 
viabilidade e posterior instalação de quebra molas na Avenida Lúcio Bitencourt, sentido 
BR116 para os Bairros, próximo a Escola SESI, Bairro Piratini. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Ventania, Nelson, Gervásio e 
Marquinhos. 02) Ao Prefeito, através da SMO e à CORSAN, solicitando manutenção de 
vazamento de água e também boca de lobo entupida, na Rua Primo Vacchi, esquina com 
a Rua José Lisboa. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, 
Ventania, Gervásio e Nelson. O ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS foi 
transferido para a próxima Sessão. Pronunciou-se na Tribuna o Sr. Eduardo 
Ferreira, Diretor da Escola Ruben Dario, representando todos os professores estaduais: 
Cumprimentou  a todos. Solicitou o apoio dos Vereadores nesta situação difícil que está 
ocorrendo, um momento de muita angústia, devido ao Projeto do Governo Estadual, que 
traz a perda de diversos direitos adquiridos e garantidos ao longo de décadas de luta,   
esclareceu diversos pontos sobre a greve, sobre a carreira destes profissionais, 
solicitando por fim mais uma vez o apoio de todos nesta luta. Agradeceu pelo apoio 
através da Moção de Repúdio ao Governo Estadual, elaborada por este Poder Legislativo, 
pedindo urgência no encaminhamento da mesma, para que ao chegar no seu destino 
cause realmente um impacto, mostrando que os Vereadores de Sapucaia do Sul estão de 
acordo com os professores, estão apoiando esta greve e são contra este pacote que o 
Governo Estadual quer votar, uma greve feita para não perder o pouco que resta, uma 
situação lamentável, bem como, solicitou que os Vereadores que tem contato com 
determinados Deputados, façam “pressão”, bem representando nossa sociedade, pois é 
necessário o apoio dos Deputados para não votar este projeto, que decreta o fim ou 
sucateamento total do Plano de Carreira dos Professores. Falou que o professor 
desempenha um papel muito importante na sociedade, todos os políticos em época de 
campanha falam sobre valorização da educação, o próprio Governador Eduardo Leite 
falou em sua campanha que pagaria os salários em dia, mas na prática não está sendo 
assim, é outra realidade, fato que frustra muito estes profissionais, demonstrando que 
educação não é prioridade, continuarão lutando pra que consigam vencer e este “pacote 
do mau” não seja aprovado, sendo retirado de tramitação, este é o pedido de todos os 
professores. 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 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 
Elaboração e Revisão de Anais e Atas da Divisão de Processos Legislativos. Sala 
Tiradentes, Sapucaia do Sul, 21 de novembro de 2019. 
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