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Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (28.11.2019), 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 79ª 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); JORGE – (PSD); ADÃO – (PT); CACO – (MDB); NELSON – (SD); 
CLÉBER – (PP); GERVÁSIO – (PP); VENTANIA – (PRB); IMÍLIA – (PTB) e MANINHO – (MDB).  
Ausência justificada da Vereadora Raquel. Após constatar o quórum necessário à realização da 
Sessão, o Vereador Maninho – Presidente “ad hoc” 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: PROC. nº 21.300/303/2019 – Origem do 
Vereador Cléber Alemão, PROC. nº 21.301/304/2019 – Origem do Vereador Marquinhos, PROC. 
nº 21.302/305/2019 – Origem do Vereador Cléber Alemão, PROC. nº 21.303/306/2019 – Origem 
do Vereador Ventania, PROC. nº 21.304/307/2019 – Origem do Vereador Jorge, PROC. nº 
21.305/308/2019 – Origem do Vereador Maninho, PROC. nº 21.306/309/2019 – Origem do 
Vereador Gervásio, Justificativa de Ausência – Vereadora Raquel, Indicação 168 – Vereador 
Ventania e Indicações 169 e 170 – Vereador Gervásio. Votação das Indicações: Indicação 168 – 
Vereador Ventania e Indicações 169 e 170 – Vereador Gervásio. Aprovadas por unanimidade. 
Requerimentos Verbais: Nome da Casa (Sugerido pelo Vereador Nelson) – 01) Parabenizando 
o Prefeito e Secretário Municipal de Educação, pela implantação do sistema de uniformes  nas 
Escolas Municipais, em algumas escolas já foram entregues. No entanto, vale lembrar que isso é 
uma reivindicação dos Vereadores, inclusive ano passado foi solicitado em Nome do Poder 
Legislativo. Porém cabe uma critica ao setor de comunicação da Prefeitura, pois novamente não 
convidaram os Vereadores para o lançamento e entrega. Aprovado. 02) Convidando os Senhores 
Vereadores para conversarem com o Prefeito e Secretário Municipal de Segurança, a respeito de 
instalações de redutores de velocidade pela cidade. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Gervásio, Adão, Cleber e Ventania. 03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMS, 
providências com relação as vacinas BCG e pentavalente, pois houve reclamações de que 
estavam em falta; porém veio um lote de pentavalente para o Município defeituosa, não foi 
liberada para ANVISA, segundo informações no dia 15 de novembro chegou outro lote, mas já se 
esgotou novamente. Ainda, há informação que tem a vacina no Município de Esteio, então 
gostaria que fosse esclarecido o que realmente está acontecendo. Aprovado por unanimidade. 
Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, vistoria nas praças do 
Município, no tocante a detetização, pois estão recebendo relatos de ter pulgas junto aos 
brinquedos em diferentes praças as cidade. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Adão, Maninho, Dra. Imilia, Jorge, Caco, Ventania, Cleber e Gervásio. 02) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMSMU, a substituição da lâmpada no poste, localizado na Rua Djalma 
Sassi, em frente ao nº 219, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Adão, Ventania, Jorge e Gervásio. 03) Sugestão do Vereador Marquinhos 
(Fazer em Nome da Casa) – Ao Prefeito, solicitando através da SMMA e Centro de Bem Estar 
Animal, esclarecimentos no tocante aos fatos narrados por munícipes que refere-se a uma atitude 
covarde de maus tratos com os animais e ao solicitarem auxilio do Centro de Bem Estar Animal, 
os mesmos prometeram que iriam no dia seguinte, mas não apareceram, de modo que uma 
cidadã acabou custeando a eutanásia para encerrar o sofrimento do animal. Em anexo, segue o 
relato do acontecido e espera que os responsáveis pelos serviços respondam de maneira urgente 
a sua versão dos fatos e quais atitudes irão proceder para evitar que isso ocorra novamente. 
Aprovado. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SME, providências, com 
relação ao mezanino do Auditório da Escola Vanessa Ceconet,  pois foi procurado pela mãe de 
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um aluno que reclama que no local há muitas classes e livros abandonados e que estariam 
acontecendo infiltrações, não sabe se é com água da chuva ou cano quebrado, porém, causa 
impressão de total abandono, então que fosse feita e limpeza e recolhimento do material. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Marquinhos, Nelson, Jorge e 
Gervásio. Vereadora Dra. Imilia – Ao Prefeito, justificando que o Morador Sérgio Luiz Teixeira 
Castro, fez pedido através do protocolo 13758/2019, junto a Prefeitura para a colocação de 
quebra molas na Estrada dos Ramires, entre os números 40 e 60, Bairro Costa do Morro – Novo 
Horizonte, na data de 22/10/2019, pois neste local haviam as tartarugas que foram retiradas e 
assim ficando sem redutor de velocidade o local. Em resposta a Secretaria competente indeferiu o 
pedido sob os argumentos de que a instalação da ondulação transversal no local dificultaria a 
passagem de veículos de emergência, podendo ocasionar atraso vital no atendimento de uma 
ocorrência. Segundo os moradores, já houveram vários atropelamentos e acidentes no local e 
com a retirada das tartarugas o número de casos só aumentou. Sendo assim, que a Secretaria de 
Trânsito no momento atual está liberando/autorizando a colocação de redutores de velocidade e a 
Secretaria de Obras, executando, requer que seja colocado o redutor de velocidade. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania, Caco, Marquinhos e 
Cleber. 02) Ao Prefeito, justificando que moradores da Rua São Miguel, entre os números 60 a 80, 
Bairro Capão da Cruz, estão há meses totalmente sem iluminação pública. Relatam que já fizeram 
vários protocolos e até o presente momento não foram respondidos. Informam ainda que as 
prováveis causas da falta de iluminação se dá em razão do pessoal que veio instalar internet de 
fibra ótica e a partir daí não funcionou mais. Sendo assim, se faz necessária que a Secretaria de 
Mobilidade Urbana, tome as devidas providências. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Adão, Jorge, Gervásio e Marquinhos. 03) Ao Prefeito, justificando que em 
setembro de 2019, enviou à RGE ofício 46/2019, solicitando a instalação de um poste de energia 
elétrica na Rua Panorama esquina com a Rua John Lennon, Bairro Ipiranga. Após 
esclarecimentos pelo Consultor da RGE nesta Casa Legislativa, enviou e-mail sobre essa 
demanda e obteve resposta que a expansão e manutenção de rede de iluminação pública é de 
responsabilidade do Poder Executivo, cujo mesmo deverá enviar a RGE solicitação de Projeto de 
Extensão da rede e arcar com os custos, conforme Resolução 414/2010 da ANEEL. Sendo assim, 
requer que a Secretaria competente efetue um estudo e após seja enviado o projeto para 
expansão da rede elétrica. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, 
Caco, Marquinhos, Cleber, Ventania, Jorge e Gervásio. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMSMU, providências com relação a falta de iluminação pública, em todos 
os bairros da cidade, havia informação que anteriormente não haviam lâmpadas mas chegaram e 
no entanto, continuam vários bairros praticamente as escuras. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Jorge, Dra. Imilia, Adão, Nelson e Gervásio. Vereador Adão – 
01 Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a colocação de saibro no Beco do Sadi, no trecho 
entre a Rua Monteiro Lobato e a Rodovia BR 116. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Maninho, Marquinhos, Ventania, Jorge e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMO, limpeza do Arroio José Joaquim. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Jorge, Dra. Imilia, Nelson, Cleber, Marquinhos, Ventania e Gervásio. Vereador 
Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, a repintura dos quebra-molas. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Nelson, Jorge, Maninho, 
Marquinhos e Ventania. Vereador Ventania – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, a 
colocação de quebra-molas na Rua Teixeirinha, em frente ao nº 155, Bairro Jardim América. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Jorge, Adão, Marquinhos, 
Dra. Imilia, Cleber e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o conserto de um 
buraco na Rua Valdemar da Rosa, em frente ao número 549, Bairro Jardim América. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Gervásio. Vereador Gervásio - 01) Ao 
Prefeito, solicitando, através da SMO, o conserto de um buraco causado por erosão na calçada da 
Rua Jorge Assun, em frente ao nº 630. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Ventania, Adão, Dra. Imilia, Marquinhos e Cleber.  02) Ao Prefeito, solicitando, 
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através da SMSMU, o recolhimento de galhos e entulhos na Rua Portão, em frente ao nº 315, 
Bairro Vargas e Rua Tropeiros, ao lado do nº 234, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Cleber, Ventania e Nelson. 03) À CORSAN, solicitando o 
conserto de vazamento de água na Rua Rui Barbosa, em frente ao nº 37, Bairro Santa Catarina. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber e Ventania. 04) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMSMU, iluminação pública na Estrada Arroio Passo Fundo, localizada na 
área rural. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, Jorge, Adão e 
Cleber. Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando a contratação de um ou dois veterinários 
para o Setor de Bem Estar Animal – Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Segundo o autor uma 
das gestantes saiu em licença maternidade e a outra está gestante, então logo o setor ficará sem 
nenhum veterinário. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, 
Marquinhos, Caco, Nelson, Dra. Imilia, Ventania, Adão e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMST, providências pois na esquina da Rua Major de Souza Lima, com a Av. José 
Joaquim, foram colocados tachões para corrigir o trânsito, foram criadas três vias, porém a via que 
desce do Bairro/Centro, ficou próxima ao cordão e a rua que vem da Av. Rubem Berta, tem um 
“bico”, portanto, quem vem da Rubem Berta e precisa dobrar a direita não tem visão dos carros e 
acabam avançando até quase a metade da rua, para conseguir enxergar o carro que vem no 
sentido contrário e corre o risco dos carros baterem exatamente na porta do motorista, então, 
urgentemente precisa ser revista e corrigida a situação. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Jorge, Nelson e Ventania. Passou-se a leitura dos Processos 
que aguardam pareceres, contestação, recursos e adiamento de votação. Passou-se ao ESPAÇO 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os Vereadores inscritos passaram seus tempos para a próxima 
Sessão.Nada mais havendo a ser tratado, Maninho – Presidente “ad hoc” 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 Gervásio – 
Secretário. 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, 28 de 
novembro de 2019. 
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