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Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (19.11.2019), 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 76ª 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; JORGE – (PSD); ADÃO – (PT); CACO – (MDB); 
NELSON – (SD); CLÉBER – (PP); VENTANIA – (PRB); IMÍLIA – (PTB) e MANINHO – (MDB). 
Ausência justificada do Vereador Gervásio. 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 Maninho – Secretário “ad hoc”, a leitura de um trecho bíblico. 
Passou-se ao ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE: Pedido de informação 03/2019 – 
Vereadora Imilia; Ata nº 10.388, que foi aprovada por unanimidade, sem retificações nem 
alterações. Votação do pedido de informação: Pedido de informação 03/2019 – Vereadora Imilia. 
Aprovada por unanimidade. Requerimentos Verbais: Nome da Casa (Sugerido pelo Vereador 
Maninho) – 01) Parabenizando o Time Lance, que representou o Município de Sapucaia do Sul, 
conquistando o Campeonato Gaúcho de Futebol 7, campeonato que teve a participação de 42 
equipes de todo o Estado. Aprovado. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando através das 
SMMSU e SMO, providências com relação ao Loteamento Vida Nova, que após esse período de 
chuvas, as ruas estão praticamente intransitáveis. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Caco, Maninho, Jorge, Adão, Marquinhos e Ventania. 02) À 
CORSAN, justificando que estão sendo feitas obras pela cidade, que são ótimas e necessárias, 
entendem que é preciso alguns transtornos, porém solicita que após o término das obras não 
deixem até cinquenta dias para a recolocação do asfalto. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Caco, Maninho, Marquinhos, Adão, Jorge e Ventania. 
Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, que seja feita a 
substituição de lâmpada no poste localizado na Rua Djalma Sassi, em frente ao nº 219 – Bairro 
Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Cleber. 02) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMSMU, providências quanto ao volume de lixo acumulado na 
Rua Portão, nº 315, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador 
Cleber. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMMA, esclarecimentos e a ruptura no padrão atual 
de atendimento dos engenheiros ambientais da Secretaria. Pois em 18/11, seu Gabinete entrou 
em contato por telefone com a referida Secretaria, buscando informações referente a Legislação 
sobre o corte e poda em terreno particular com intenção de sanar dúvidas de um munícipe, mas 
para surpresa recebeu a informação de que a atendente não poderia transferir a ligação para os 
engenheiros porque eles simplesmente não atendem telefone, com isso a atendente visivelmente 
constrangida se desculpou e pediu que se deslocassem até a Secretaria para receber o 
atendimento dos engenheiros. Esse relato apresenta flagrante afronta aos princípios 
constitucionais da administração pública da eficiência e da economicidade, portanto, solicita 
providências urgentes para que não aconteçam situações como esta no âmbito da administração 
municipal. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia, 
Maninho e Ventania. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU e SMMA, 
o recolhimento de lixos e entulhos acumulados de forma irregular na Rua Oitenta e Três (Ac Rua 
Rui Antônio de Oliveira), nº 1809, Bairro COHAB e se possível a colocação de um container no 
local. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Jorge, Nelson, 
Dra. Imilia, Ventania e Adão. 02)  Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, que seja feita a 
limpeza na Rua Heládio Medeiros de Azevedo, em frente a UBS Terra Nova. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Marquinhos e Ventania. Vereadora Dra. 
Imilia – 01) À Presidente da Casa, solicitando que convoque a Secretária Municipal de Obras, 
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para vir a esta Casa, fazer alguns esclarecimentos que refere-se ao cercamento do cemitério Pio 
XII, iniciaram as obras mas pararam, então gostaria de saber o que está acontecendo e se há 
previsão. O Vereador Marquinhos, disse que já foi atrás desta informação e pelo que foi informado 
é que é falta de dinheiro, mas a expectativa é que as obras sejam concluídas o quanto antes. A 
Vereadora Autora retirou, tendo em vista a informação do Vereador Marquinhos, podem esperar 
até a volta do recesso e se não for concluída ai convocam a Secretária. 02) Ao Prefeito, 
justificando que o morador Célio Vargas, trouxe uma demanda que vem solicitando ao Poder 
Executivo, através da Secretaria competente, referente a uma seringueira que danificou a calçada, 
rede de esgoto e elétrica, localizada na Rua Jorge Lacerda, nº 285, Bairro São José, e segundo 
ele está engavetado na Secretaria de Obras desde de julho, sob protocolo 13544/2019-3282.  
Tentando verificar o caso o seu Assessor, esteve na Secretaria de Obras e lá informaram que é de 
responsabilidade do morador de fazer a remoção. Ocorre que a árvore se encontra em área de 
passeio público, sendo assim, obrigação é do Poder Executivo em efetuar a devida poda, ou seja,  
o Município tem que providenciar o mesmo, conforme Lei 3603/2014, art. 13, documento anexo. 
Então, desta forma se faz necessário que o Poder Público haja com urgência nesta situação, que 
a Secretaria correspondente providencie a devida retirada desta árvore. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Marquinhos e Cleber. 03) À Presidente da 
Coordenadoria do Clube de Mães, requerendo esclarecimentos de quais as funções e atribuições 
executadas de todos os Clubes de Mães do Município de Sapucaia do Sul. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Jorge e Cleber. Vereador Jorge – 
01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a retirada de entulhos da Rua Portão, em frente 
ao nº 315, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, 
Nelson, Dra. Imilia e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, que seja feita análise 
para possível canalização (junto a uma caixa de esgoto que já existe na rua) de uma nascente de 
água na Rua Portão nº 347, Bairro Vargas, pois a água dessa nascente está causando transtornos 
aos moradores pelo acúmulo que acaba provocando pequenos alagamentos, formação de lama e 
rachaduras nos imóveis da rua em questão. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Nelson, Cleber, Marquinhos, Nelson e Ventania. 03) Ao Prefeito, solicitando através 
da SMO, o desentupimento da rede de esgoto pluvial na Av. Alfredo Scharlau, esquina com a BR 
116, Bairro COHAB. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Cleber, 
Maninho, Nelson e Ventania. Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, que 
seja feito um estudo de viabilidade técnica, para a colocação de um redutor de velocidade, tipo 
“onda transversal” (quebra-mola), na Rua São Jorge, próximo ao nº 700, Bairro São Jorge. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Maninho, Nelson e 
Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através SMTCES, que seja informada a população da nossa 
cidade através de cartazes, páginas nas redes sociais e demais meios de comunicação sobre a 
decisão do Governo Federal de não expedir mais carteiras de trabalhos impressas, evitando 
assim que cidadãos se desloquem até a Secretaria para realizar a confecção. Solicita também a 
criação de um ponto de informação e orientação na Secretaria para as pessoas que queiram 
ajuda para cadastrar no site ou aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Nelson, Maninho, Cleber, 
Marquinhos, Jorge, Ventania e Caco. 03) Ao Prefeito, solicitando através da Secretaria Estadual 
de Logística e Transportes e Secretaria de Segurança Pública, para que sejam colocadas placas 
de sinalização informando os desvios na pista em obras da RS-118 e o aumento na fiscalização, 
assim evitando mais tragédias fatais no trecho em obras entre Sapucaia do Sul e Gravataí. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Nelson e 
Ventania. 04) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, que seja feito um estudo de viabilidade 
técnica, para a colocação de um redutor de velocidade do tipo “ondulação transversal” (quebra-
molas), entre as Rua Maria da Silva Rufino esquina com a Rua Irmã Edwiges, Bairro Lomba da 
Palmeira. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Nelson, 
Marquinhos, Cleber, Dra. Imilia, Ventania e Jorge. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMSMU, o patrolamento da Rua das Abelhas, Horto Florestal. Aprovado por 
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unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Maninho, Jorge, Nelson, Cleber e 
Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMEL, que as escolinhas de futebol comunitárias 
não parem suas aulas nos meses de janeiro e fevereiro, época das férias escolares. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Nelson, Marquinhos, Adão, 
Jorge, Ventania e Maninho. 03) Parabenizando os Jornalistas Diego Capela e João Ricardo 
Boardman, pelo grande trabalho que estão fazendo nas redes sociais, na página Folha do Povo 
Jornal, com o Programa Notícias do Povo no Ar. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Jorge, Nelson, Dra. Imilia, Cleber, Marquinhos e Maninho. Vereador Ventania – 
01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a instalação de quebra-molas na Av. Lúcio 
Bitencourt, beirando o muro do quartel do Corpo de Bombeiros, em frente ao Ginásio Kurashiki. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Dra. Imilia e Cleber. 
Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o reparo de um buraco 
localizado na Av. Sapucaia esquina com a Rua Cel. Genuíno, Bairro Primor.  Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Nelson, Maninho e Dra. Imilia. 02) 
Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o capeamento asfáltico em toda extensão da Rua Avelino 
Silveira, Bairro Jardim. Sugestão do Vereador Marquinhos (Fazer em Nome da Casa) – Ao 
Governador do Estado, externando Moção de Repúdio ao pacote de maldade que está sendo 
feito, pois sabe-se que o Estado não tem dinheiro e por isso é necessário haver modificações, só 
que houve uma discriminação em relação a policia civil. Esclarece que não se sente atingido, pois 
já tem direito adquirido e não podem mexer em direito adquirido; no entanto os novos soldados da 
Brigada Militar continuam com paridade e integralidade, enquanto os outros novos Policiais Civis, 
perderam a paridade e integralidade que é um atrativo da carreira, portanto há discriminação com 
a Polícia Civil, pois a Constituição Federal, prevê em seu art. 244 que todos fazem a mesma 
coisa, ou seja segurança pública.  Aprovado. Vereador Nelson – 01) Ao Governo do Estado, 
externando Moção de Repúdio, pois através de Medida Provisória de 11.11.2019, também foi 
retirado o seguinte direito: Se acontecer algum acidente com o trabalhador durante o percurso de 
casa para o trabalho ou do trabalho para casa, não será mas considerado acidente de trabalho, 
embora que esteja dentro do ônibus da empresa, portanto, considera um absurdo a retirada dos 
direitos dos trabalhadores. Aprovado com 06 (seis) votos favoráveis (Adão, Caco, Ventania, 
Raquel, Maninho e Nelson) e 04 (quatro) votos contrários (Dra. Imilia, Marquinhos, Jorge e Cleber)  
Passou-se a leitura dos Processos que aguardam pareceres, contestação, recursos e adiamento 

de votação. 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”. Em 14/11/2019, com a aquiescência do Plenário, foi 
incluído na Pauta da Ordem do Dia, para votação. Porém nesta data o Projeto 
encaminhado pela Mensagem 43/2019, 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. Nesta data o Projeto foi aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes em 2ª 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”. Em 14/11/2019, com a aquiescência do Plenário, foi incluído na Pauta da Ordem do 
Dia para votação. Nesta mesma data, o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª 
discussão e votação. Nesta data, discutiu o Projeto o Vereador Marquinhos, 
encaminharam à votação os Vereadores Cléber e Marquinhos; em votação o Projeto 
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foi aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes em 2ª discussão e 
votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Cleber – 6 min. 
(Tempo cedido pela Vereadora Imilia): Cumprimentou a todos. Começou falando da situação 
dos cemitérios municipais, o qual afirmou que a manutenção deveria ser feita o ano todo. Falou do 
descarte irregular de lixo no Município. Finalizou dizendo que o Poder Executivo tem que ser 
proativo na resolução dos problemas na Cidade. Agradeceu e encerrou. Vereador Jorge – 6 min. 
Cumprimentou a todos. Começou falando também sobre a situação dos Cemitérios Municipais. 
Falou dos buracos no centro da Cidade, que está terrível. Finalizou falando sobre a rede de 
esgotos, que sempre tem problemas em toda a Cidade. Agradeceu e encerrou. 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 doze horas e cinco minutos. Determinou a lavratura 
desta Ata, que será pela mesma assinada e pelo Vereador Maninho – Secretário “ad hoc”. Para 
constar, esta Ata foi devidamente lavrada pelo Serviço de Elaboração e Revisão de Anais e Atas 
da Diretoria de Processos Legislativo. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 19 de novembro de 2019. 
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