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             Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove 
(05/11/2019), 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 72ª 
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. Ventania (Republicanos); Adão – PT; 
Caco – MDB; Dra. Imilia – PTB; Cleber – PP; Marquinhos – PSB; Nelson – SD; Maninho – 
MDB; Jorge – PSD; Gervásio – PP e Raquel – PT. 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: Mensagem Executiva nº 41/2019; Pedidos de Informações nºs 
01/2019 e 02/2019 – Origem da Vereadora Dra. Imilia.  Votação das Atas nºs 10.372, 10.374 
e 10.378, todas aprovadas por unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se 
ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais: Vereador Gervásio – 01) 
Ao Prefeito, solicitando, através da SMMA, a poda de um eucalipto na Rua da Ladeira, entre 
as Ruas Canísio e Lagoa Vermelha, Bairro Sete ao lado da escadaria, que está ameaçando 
cair sobre as casas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, 
Jorge, Ventania, Marquinhos, Cleber e Dra. Imilia. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da 
SMSMU, o recolhimento de entulhos na Rua Edu Viegas da Silva, em frente ao nº 95, Bairro 
Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Cleber. 03) À 
MRV e ao Prefeito justificando que em virtude da construção do novo condomínio residencial 
da Rua Justino Camboim, pela MRV, a construtora está promovendo obras na rede de esgoto 
cloacal e pluvial, já tendo um pedaço do encanamento na Rua Américo Vespúcio, do Arroio 
José Joaquim até Rua União da Vitória, próximo da figueira. Entretanto, por desconhecimento 
da força e do volume de água que desce nesta rua, duas vezes construíram uma caixa de 
boca de lobo, em frente aos números 3251 e 3265, e nas duas vezes a força da água das 
chuvas destruiu a obra gerando erosão, abrindo buracos e brocando por baixo da calçada dos 
moradores. Nesta semana voltaram ao local e cobriram os buracos com brita e terra, 
nivelando a rua, porém, ainda deixando a calçada oca por baixo. Em virtude disso, solicita a 
MRV o conserto da calçada na Avenida Américo Vespúcio, em frente ao nº 3229 e 3251, 
Bairro Sete, tendo em vista que está broca por baixo da calçada pode colocar em risco o poste 
de energia elétrica, localizado dentro do pátio do morador. Solicita ainda, que a Prefeitura 
através da SMO e SMSMU, fiscalização nesta obra, porque não está sendo realizada a 
contento. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Nelson, 
Marquinhos, Ventania, Cleber e Adão. Vereador Ventania – 01) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMO, o conserto de um buraco na calçada na Rua Dona Ecilda, nº 300, Bairro 
Freitas, em frente a Regulação de Consultas. Aprovado por unanimidade, com a associação 
do Vereador Caco. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, a colocação de uma faixa de 
pedestres em frente a UCE (Central de Especialidades), na Travessa Aliança, Bairro Dihel. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Nelson, Gervásio 
e Marquinhos. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, a colocação 
de um quebra-molas, em frente ao Posto de Saúde do Bairro COHAB Casas. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Maninho, Jorge, Marquinhos, Ventania e 
Adão. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, o cercamento com tela, na Praça do 
Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Jorge, 
Marquinhos e Ventania. 03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, Guarda Municipal e 



CÂMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL 

Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS 

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081 

SMEL, quando houver final de campeonatos no Município, que sejam disponibilizados mais 
pessoal da Guarda Municipal, principalmente se não tiver a presença da Brigada. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Cleber e Gervásio.  
Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a retirada de lixos e 
entulhos da Rua Doutor José Freitas, nº 92, Bairro Sial. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, através das SMST 
e SMO, a realização de estudo de viabilidade para a colocação de quebra-molas na extensão 
da Rua Osvaldo Dias, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Caco, Marquinhos, Adão, Ventania, Cleber e Maninho. Vereadora Dra. Imilia – 
01) Ao Prefeito, justificando que no dia 29/08/2019, reportou-se através de Requerimento 
Verbal, nesta Casa Legislativa, Ofício 1263/2019 – Pedido de Informação, junto as Secretarias 
competentes, acerca da área citada no expediente administrativo 7341/2016, referente a Rua 
Fredolino Francisco, Bairro Jardim, cujo sobreveio resposta pela Secretaria Municipal de 
Serviços e Mobilidade Urbana, apenas no sentido de responder que a área é de domínio do 
Estado. (Documento anexo). Ocorre que faltou responder parte do requerimento, pois foi 
questionado a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, se houveram providências por 
parte do Poder Público, visando a regularização fundiária e a consequente transmissão dos 
títulos aos posseiros da área. Desta forma, se faz necessária a complementação dos demais 
questionamentos. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, justificando que através de seu 
Gabinete, recebeu moradores da Associação Amigos do Loteamento Bela Vista, Bairro 
Vargas, reivindicando melhorias para o Bairro. Os mesmos abriram protocolos junto a 
Prefeitura e passado o prazo de 30 dias não obtiveram respostas. Protocolo 18425/2019 – 
solicita planta do Loteamento; Protocolo 18427/2019 – solicita cópia do contrato dos serviços 
a serem prestados pela Loteadora; Protocolo 18889/2019 – solicita levantamento das crianças 
junto aos Postos; Protocolo 18892/2019 – construção de uma creche; Protocolo 18891/2019 – 
solicita o Plano Plurianual na área de educação; Protocolo 18894/2019 – cópia do contrato da 
loteadora e Protocolo 18895/2019 – solicitação de construção de uma praça. Desta forma, 
considerando a Administração Municipal ser responsável pela gestão, organização e 
aplicação, então no seu papel de fiscalizadora, solicita respostas aos protocolos mencionados, 
o mais breve possível à Associação dos Moradores e a Vereadora. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Gervásio. Vereador Cleber – 01) Ao 
Prefeito, solicitando, através das SMO e SMSMU, colocação de PAVS (blocos intertravados) 
em toda a extensão da Rua Diogo Feijó. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Adão, Marquinhos, Ventania e Maninho. 02) À Mesa Diretora e Comissão de 
Serviços Urbanos Habitação e Segurança, solicitando a realização de Audiência Pública com 
a CORSAN, no dia 26 de novembro, na Sala Tiradentes. (Não foi votado). Vereador 
Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o conserto de um buraco no 
cruzamento da Av. Assis Brasil, com a Rua São Luiz. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Dra. Imilia, Jorge, Maninho e Ventania. 02) Ao 
Prefeito, solicitando, através da SMO, desobstrução da boca de lobo, na Rua Dom Carlos, em 
frente ao número 221, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Ventania, Gervásio, Maninho, Cleber, Dra. Imilia e Jorge. 03) Ao Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e Diretor do Fórum da Comarca de 
Sapucaia do Sul, solicitando que o Tabelionato de nossa cidade mantenha-se em atendimento 
no horário do meio-dia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, 
Jorge, Gervásio, Ventania, Dra. Imilia e Caco. Vereador Nelson – 01) À Secretaria Estadual 
de Saúde e SAMU de Sapucaia do Sul, solicitando que no momento que o SAMU, for 
chamado que atendam com profissionalismo e não com emoção, pois recentemente teve 
informação sobre uma situação, inclusive fará a denúncia: “Que o SAMU foi chamado para 
atender uma senhora idosa, que precisava ir ao Hospital, a pessoa que atendeu comentou 
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que a senhora não precisava de ambulância, que colocassem ela numa cadeira de rodas, 
dentro do carro e poderiam levar até Tramandaí, se fosse o caso, no entanto a idosa está a 
mais de um ano em cima da cama, sem conseguir levantar. Embora contra a vontade eles 
levaram para o hospital, só que foi a terceira ou quarta vez que acontece essa situação e 
agora a família gravou, no entanto a situação era tão grave que nesse mesmo dia a senhora 
teve uma parada cardíaca e foi a óbito”. Aprovado por unanimidade, com a associação do 
Vereador Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMMA e SMSMU, a limpeza do 
Arroio José Joaquim, especialmente a parte de baixo, pois há reclamações e fotos da 
precária. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio e 
Maninho. 03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, que sejam refeitas as pontes, sobre o 
Arroio José Joaquim, no Bairro Sete e também na Rua Mauricio Cardoso. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Marquinhos, Jorge e 
Ventania. 04) Ao Prefeito, solicitando, através dos setores competentes, que seja estudada a 
possibilidade da criação de um canil municipal. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Caco, Ventania e Jorge. Vereador Maninho – 01)  Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMO, a limpeza e possível revitalização da Rua Dr. Silveira (Dr. José Freitas), 
próximo a ponte, Bairro Sial. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Jorge, Dra. Imilia, Ventania, Nelson e Cleber. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMO, providências sobre a Av. Mauá, sentido Centro-São Leopoldo, pois já estão 
começando abrir crateras. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Gervásio, Cleber, Nelson e Ventania. Vereadora Raquel – 01) Agradecendo aos colegas 
Vereadores, pois foi realizada para as servidoras desta Casa, uma atividade referente ao 
encerramento do Outubro-Rosa, todos os Vereadores liberaram suas funcionárias. Agradece 
também a Enfermeira Coordenadora do CLISAM, por ter disponibilizado uma tarde, para vir a 
está Casa  fazer a palestra sobre o câncer de mama. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Jorge, Nelson, Cleber, Gervásio, Adão e Maninho. 02) 
Parabenizando a comunidade, pela iniciativa de limpeza e revitalização da Praça do 
Expedicionário, localizada na Rua Bagé. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMO, a realização de operação tapa-buracos na Av. José Joaquim, em 
ambos os sentidos, no trecho compreendido entre as Ruas São Jorge e Major de Souza Lima, 
Bairro São José. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, 
Nelson, Cleber, Ventania, Jorge e Dra. Imilia. 04)  Ao Prefeito, solicitando, através da SMMA, a 
poda das árvores localizadas na Praça do Expedicionário, na Rua Bagé, Bairro Silva. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, Caco, Gervásio, 
Jorge e Adão. Neste instante o Vereador Caco, convocou a Comissão de Serviços Urbanos, 
Habitação e Segurança, para reunião, quinta feira, dia 07/11/2019, às 10 horas. Não havendo 
mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos os Projetos que aguardam Parecer da 
Procuradoria; Adequações, Complementação de documentos; Notificação do Autor e 
Adiamento de votação. Passou-se a votação dos Processos: PROC. nº 21.157/160/2019 – 
Origem da Vereadora Drª. Imilia – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 31/2019 – “Altera a 
redação do Inciso I, do Artigo 7º, da Lei nº 3.032/2008 que dispõe sobre o transporte coletivo 
gratuito, no âmbito do Município de Sapucaia do Sul”. Nesta data, encaminharam a votação 
favorável os Vereadores Dra. Imilia, Marquinhos, Jorge e Gervásio; em votação o 
Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 
21.259/262/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 38/2019 – PROJETO DE LEI 
EXECUTIVO nº 038/2019 – “Autoriza o Poder Executivo a transferir saldo de ações emitidas 
pelo Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio para o Fundo Municipal de 
Aposentadoria e Pensão do Servidor – FAPS”. Nesta data, encaminhou a votação a 
Vereadora Dra. Imilia; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª 
discussão e votação. PROC. nº 21.237/240/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem 
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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, discutiu o Projeto a 
Vereadora Dra. Imilia, que solicitou adiamento de votação por 02 (duas) Sessões; o 
Pedido foi aprovado por unanimidade. Devendo retornar em 12/11/2019. PROC. nº 
21.262/265/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 40/2019 – PROJETO DE LEI 
EXECUTIVO nº 040/2019 – “Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal nº 2.533, de 21 
de janeiro de 2003, que institui a Contribuição para custeio dos serviços de iluminação 
pública”. Nesta data, encaminharam a votação os Vereadores Dra. Imilia, Cleber, Nelson e 
Gervásio; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e 
votação. Não havendo mais Processos a serem votados, passou-se ao ESPAÇO DAS 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Cleber – 05min. Disse que a RGE Sul esteve neste 
Poder Legislativo, depois de muito tempo e cobranças, pensou até que terminaria seu 
mandato sem conseguir conversar com algum representante, então a vinda foi importante pois 
os Vereadores, seguidamente são cobrados por haver postes em péssimas condições, caindo 
por cima de residências, então trouxe uma expectativa de resolver os problemas. Disse que os 
pedidos são repetitivos; os canos da CORSAN e de esgotos são quebrados nas trocas dos 
postes. Outra pauta importante, a vinda dos motoristas de aplicativos nesta Casa, eles foram 
ouvidos e foi agendada uma audiência pública, para o dia 20/11, algumas categorias só vem 
nesta Casa se realmente precisam e a Câmara embora tenha horário de expediente, mas os 
Vereadores trabalham o dia inteiro. Falou também sobre a inauguração da nova sede da 
Brigada Militar, em parceria com a Prefeitura, foi importante a participação da sociedade civil, 
ajudando de maneira indireta na segurança do Município. Em a parte o Vereador Marquinhos, 
disse que os UBERs chegaram aqui revoltados e saíram aplaudindo, outra pauta positiva, saiu 
uma reportagem na Rede Globo sobre as diárias, isso também é mérito desta Casa, pois é 
uma das únicas Câmaras do Estado que tem Lei proibindo ida a Congressos, com dinheiro 
publico. Continuando o Vereador Cleber, disse que anos atrás aqui era a Casa da diária, então 
sente-se orgulhoso em jamais ter usado dinheiro público para viajar. Em a parte o Vereador 
Marquinhos, disse que o mandato anterior foi bom e este está sendo excelente. Continuando o 
Vereador Cleber disse ter protocolado na Comissão de Serviços Urbanos, a solicitação de 
realização de audiência pública, com a CORSAN, pois aprovaram nesta Casa uma Parceria 
Público Privada, a CORSAN que vai explorar a água no Município por mais de trinta anos; é 
importante debater com a comunidade, pois precisam saber quais os deveres e obrigações, 
para fazerem as cobranças quando necessárias. Agradeceu e encerrou. Questão de Ordem  
Vereadora Raquel, disse que esta Casa Legislativa, nunca fez tanta audiência pública como 
está sendo feita nesta gestão, contrariando o que muitos Vereadores dizem nas redes sociais, 
pois fizeram inúmeras audiências, porque aqui é a Casa do povo. Questão de Ordem o 
Vereados Cleber, disse ser importante a realização de audiência pública, pois é uma das 
prerrogativas do Vereador, até porque a CORSAN tem um contrato com o Município de trinta e 
sete anos. Vereadora Raquel disse que, no dia que os motoristas de aplicativos vieram a esta 
Casa, além de serem recebidos, foi dando voz a eles e não foi porque algum Vereador foi a 
Tribuna pedir. Questão de Ordem o Vereador Jorge, disse que no dia que os motoristas de 
aplicativos estiveram nesta Casa, não pode estar presente, porque estava se solidarizando 
com uma família, pois teve óbito no Hospital de um cidadão que havia caído e o corpo teve 
que ser levado ao IML. Vereadora Raquel, disse que os Vereadores que estavam na Casa 
conduziram o trabalho da melhor maneira possível, foi agendada uma audiência pública, para 
o dia 20/11, para discutirem com os órgãos competentes e dar resposta aos trabalhadores. 
Vereador Gervásio – 05 min. Cumprimentou a todos. Falou que o Senador Heinze, esteve 
em Sapucaia do Sul, para receber uma homenagem na inauguração do novo quartel da 
Brigada Militar, depois foi recebido no Diretório do Partido Progressista, na ocasião ele 
confirmou a liberação de um recurso de 200 mil reais, para a área da saúde, o Senador está 
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trabalhando e fazendo a diferença, inclusive ele diz que é uma forma de retribuir cerca de 
vinte e mil votos feitos em Sapucaia do Sul, está trabalhando em obras importantes para a 
região metropolitana, seja, na construção de uma nova ponte sobre a BR 116, no trecho 
próximo a Rodoviária de São Leopoldo, na extensão da Rodovia 448, Rodovia RS 010, que 
liga Porto Alegre à Sapiranga, na construção de novos aeroportos regionais que certamente 
trará mais progresso ao Estado, portanto, estão gratos em terem pedido votos para o Senador 
Heinze, pois realmente está trabalhando bastante pelo Município de Sapucaia do Sul. Falou 
ainda, que Construtora MRV está construindo um Condomínio na Av. Justino Camboim, mas  
precisam pontuar alguns pontos, acredita que o Planejamento Municipal deva conferir e 
fiscalizar, exemplo a Rua Barão de Itararé, tinha um calçamento de pedra irregular que era 
praticamente um tapete, mas ela foi rasgada de ponta e ponta para a colocação da rede de 
esgoto cloacal e pluvial e a rua ficou em precárias condições, precisam fiscalizar para que as 
ruas fiquem em boas condições. Em aparte o Vereador Cleber, disse os próprios moradores 
estão pensando em fazer a pavimentação asfáltica. Continuando o Vereador Gervásio, disse 
que estão construindo uma rede de esgoto cloacal e pluvial de bom tamanho, mas por 
desconhecimento do volume de água, construíram uma boca de lobo, em frente ao nº 3251, 
que já transbordou duas veze. Em aparte o Vereador Jorge, disse que começou a rede de 
esgoto num bom tamanho, mas no final não suporta o volume de água, parece não ter 
planejamento na cidade. Continuando o Vereador Gervásio, disse que a Construtora está 
fazendo a parte dela, mas a Prefeitura também tem que fiscalizar para que a obra saia de 
maneira satisfatória. Falou também que é preciso serem refeitas as pontes sobre o Arroio José 
Joaquim, Bairro Trensurb e Vargas. 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 doze horas e cinco 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, 05 de novembro de 2019. 
 
 
                                                                                                                     RAQUEL MORAES 

                                                                                                                      (Raquel do Posto) 
                                                                                                                    Vereadora Presidente      
        GERVÁSIO SANTANA 
          Vereador Secretário 
                                                                                                                                
                                                           


