
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 

                                                                         ATA 
10.404 

                         

             Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (05/12/2019), 
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 82ª 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); Dra. Imilia (PTB); Jorge (PSD); Adão 
(PT); Ventania (Republicanos); Caco (MDB); Maninho (MDB); Raquel (PT) e Gervásio (PP). 
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: Mensagens Executivas nºs 46/2019, 47/2019, 
48/2019, 49/2019, 50/2019, 51/2019 e 52/2019; Ofício nº 012/2019 – Diretoria de Comunicação 
Social da Prefeitura Municipal – Resposta ao Requerimento Verbal – Origem do Vereador Nelson 
Brambila, realizado na Sessão do dia 28/11/2019; Votação das Atas 10.385, 10.394 e 10.397, que 
foram aprovadas por unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO 
DO GRANDE EXPEDIENTE: Não havendo Indicações a serem votadas. Requerimentos Verbais. 
Vereador Gervásio – 01) Ao DNIT, solicitando troca de lâmpadas dos postes centrais da Rodovia 
BR 448, desde o entroncamento com a BR 116 em Sapucaia do Sul até a chegada a BR 386 em 
Canoas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Dra. Imilia, Adão e 
Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, reavivamento da pintura da faixa de 
segurança na Rua Américo Vespúcio esquina com Av. Justino Camboim, Bairro Sete. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Dra. Imilia, Ventania e Cleber. 03) Ao 
Prefeito, solicitando, através da SMO, conserto de uma enorme cratera na Av. Luiz Pausteur, em 
frente ao nº 6851, Bairro Boa Vista. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Jorge, Dra. Imilia, Caco, Ventania, Maninho e Cleber. Vereador Caco – 01) Ao Governador do 
Estado, solicitando a instalação de passarela no Bairro Três Portos. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Jorge, Gervásio, Dra. Imilia e Nelson. 02) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMS, providências a comunidade do Bairro Três Portos, paga aluguel para 
ter médico toda a semana no Bairro e agora há informações que a Secretaria vai transferir o 
médico daquele Bairro para o Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Adão, Dra. Imilia, Cleber e Ventania. Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMST, providências com relação aos pedidos de quebra-molas e redutores 
de velocidade que geralmente são indeferidos no entanto em muitos desses locais estão 
ocorrendo acidentes. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, 
Maninho e Gervásio. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o conserto 
de um buraco na Av. Mauá, entrando na Rua Cascata (lado direito). Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Cleber, Caco, Nelson, Dra. Imilia, Gervásio e Ventania. 
Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, justificando que no mês de abril, fez Requerimento 
Verbal, Ofício 295/2019, solicitando informações sobre o Programa Famílias Acolhedoras em 
nosso Município. Por falta de resposta, reitera o mesmo. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Jorge, Gervásio e Cleber. 02) Ao Prefeito, justificando que através do 
Programa de Ação Integrada, estão sendo realizadas reuniões com moradores toda a semana em 
um bairro, com o objetivo de obter demandas e ouvir a população. Porém o que tem ocorrido 
nessas reuniões são tratativas específicas, os moradores levam suas demandas e os Secretários 
anotam as mesmas. Mas há um folheto enganoso que está sendo distribuído aos moradores sobre 
as obras realizadas e concluídas nos Bairros, anúncios enganosos e distorcidos, pois a maioria 
são obras paradas ou pela metade. Exemplo: O muro da Escola João de Barro, não está concluído 
e conforme reunião com Secretário de Educação, em agosto, o muro não teria sido terminado 
diante de um problema de tubulação de gás no local, mas que seria concluído no máximo até o 
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final do mês, fato que até os dias de hoje encontra-se na mesma. A operação tapa buracos, os 
buracos só aumentam; O cercamento de Cemitério Pio XII, do morro, é uma vergonha anunciar 
pois foi embargada a obra por falta de pagamento da Prefeitura para a construtora; e as ruas do 
Loteamento Vida Nova II, fotos do folheto e do jornal demonstram ruas patroladas em bom estado, 
porém na verdade as ruas estão intransitáveis e em estado caótico. E para completar ainda tem 
em circulação pela cidade o Jornal Cuidando de Sapucaia do Sul, um jornalzinho que teria o 
objetivo de Prestação de Contas 2017/2019, porém possui a mesma divulgação enganosa e 
política para a população. Sendo assim, requer ao Chefe do Poder Executivo de forma imediata a 
retirada desse jornal e do folheto das ruas de nossa cidade, pois os mesmos demonstram apenas 
uma enganação ao povo sapucaiense de obras que iniciaram e não foram concluídas, servindo 
apenas como obras eleitoreiras. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Jorge, Gervásio e Cleber. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, a 
conclusão da pavimentação em toda extensão da Rua Marquês do Herval. Aprovado por 
unanimidade, com a associação do Vereador Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da 
SMO, a desobstrução e hidrojateamento das bocas de lobo e encanamento de esgoto em toda 
extensão da Rua Marquês do Herval. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Dra. Imilia, Gervásio, Jorge, Ventania e Marquinhos. 03) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMSMU, a troca das lâmpadas e manutenção dos postes em toda extensão da Rua 
Marquês do Herval, Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Adão, Nelson, Jorge e Dra. Imilia. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da 
SMST, estudo de viabilidade para induzir a redução de velocidade na Rua Açoriana, Bairro São 
José. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Jorge, Maninho, 
Gervásio e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, vistoria na iluminação 
pública da Rua Minuano, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Adão, Ventania, Nelson, Jorge, Gervásio e Caco. 03) Ao Prefeito, solicitando, através 
da SMO, o conserto de um bueiro estilo “grelha”, que está com a grade cedendo no cruzamento da 
Travessa Alegria, com a Rua Jorge Lacerda, Bairro São José. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Gervásio, Ventania, Cleber, Dra. Imilia, Nelson e Jorge. 04) Ao 
BANRISUL, solicitando informação referente ao serviço no fornecimento da sua máquina de cartão 
para recebimento de vendas, pois segundo comerciantes todas as fornecedoras oferecem 
substituição de máquinas em defeito no prazo de 24 horas e a máquina do Banco Estadual, 
demora 10 dias. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, 
Gervásio e Cleber. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando providências, pois foram 
realizadas reuniões com Engenheiros do DNIT, onde reivindicavam mais passarelas sobre a BR 
116, porém a mais importante não conseguiram autorização que é a do Atacadão, pois é um dos 
locais que mais ocorrem acidentes com vitimas fatais. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Caco e Maninho. 02)  Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, 
providências com relação a operação tapa-buracos na Rua do Vacchi, que está em precárias 
condições. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Maninho e 
Cleber. Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, providências com 
relação ao entupimento na rede de esgoto da Rua Lúcio Bitencourt, nº 710, esquina com a Rua 
São João. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Nelson, 
Ventania, Cleber e Gervásio. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o 
capeamento asfáltico em toda extensão do Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Ipiranga. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber, Adão, Nelson, Dra. 
Imilia e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o capeamento asfáltico no trecho 
restante da Rua Pacheco Neto, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Caco, Ventania, Adão, Jorge e Cleber. 03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST,  
estudo de viabilidade técnica para a instalação de redutores de velocidade em pontos estratégicos 
na Rua Bagé, Bairro Dihel, nas proximidades da E.E.E.F Medianeira e outro próximo ao Campo de 
Futebol (Taurus). Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Ventania, 
Cleber, Nelson, Caco e Gervásio. 04) Ao Prefeito, reiterando o requerimento verbal realizado nos 
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dias 07/05 e 10/09, o qual solicita através da SMSMU, a troca de lâmpadas na Rua Alfredinho, em 
frente aos números 492, 552 e 572, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Jorge, Nelson, Gervásio, Maninho, Cleber, Adão e Dra. Imilia. Não 
havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos; foram lidos os Projetos que aguardam 
pareceres e adiamento de votação. O Vereador Nelson, solicitou a inclusão para votação dos 
Projetos encaminhados pelas Mensagens nºs 44/2019 e 45/2019. Em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Votação dos Processos: PROC. nº 21.296/299/2019 – Origem do Poder Executivo – 
Mensagem nº 44/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 44/2019 – “Altera a Lei nº 2542, de 08 
de abril de 2003, que reestrutura o Conselho Municipal de Educação de Sapucaia do Sul e dá 
outras providências”. Nesta data, foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. 
PROC. nº 21.295/298/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 45/2019 – PROJETO 
DE LEI EXECUTIVO nº 45/2019 – “Altera a Lei Municipal nº 2.960, de 20 de abril de 2007, que 
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da 
Educação – Conselho FUNDEB”. Nesta data, foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão 
e votação. ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Cleber – 06 min. Cumprimentou 
a todos. Disse que a Tribuna desta Casa é a voz da população e que esteve na Rua Marques do 
Herval, Bairro Piratini e acompanhou o descarte irregular de lixo, um cidadão descartou um 
roupeiro, nessa ocasião questionou ao cidadão quanto ele ganhava por cada carga descarregada; 
o cidadão respondeu que entorno de vinte reais ou trinta reais, que fazia em torno de oito cargas 
por dia e que descartava em vários locais, portanto, há em torno de trezentas pessoas que fazem 
esse tipo de trabalho, gerando trabalho excessivo ao Poder Público, ainda tem os focos de lixo, 
enquanto a Secretaria tem em torno de cinco caminhões para atender toda a demanda e mesmo 
que colocassem cem caminhões não dariam conta de limpar a cidade. Disse que nesta Casa já 
foram apresentados vários projetos de ecopontos na cidade, pensado em um local para o descarte 
de lixo, mas o maior culpado é quem paga para o lixo ser descartado em qualquer local e dessa 
maneira não são os Vereadores ou Prefeito que vão conseguir resolver o problema, precisam da 
colaboração da população e muitas pessoas fazem suas partes. Em a parte o Vereador Nelson 
disse que no Loteamento novo na Rua São Gabriel, foram fechadas todas as bocas de lobo, então 
deve haver fiscalização e multa por parte da Prefeitura. Continuando o Vereador Cleber, falou que 
lamenta a atitude da CORSAN com esta Casa, pois solicitou a realização de uma audiência 
pública nesta Casa e a CORSAN simplesmente informou que não poderia participar. Disse que 
nos meses de janeiro e fevereiro o Poder Legislativo estará em recesso, porém os Vereadores 
continuarão trabalhando e certamente receberão muitas reclamações sobre a falta de água e 
enquanto legislador vai fiscalizar este serviço que não está sendo prestado de maneira satisfatória,  
porque a Companhia não está fazendo um serviço de qualidade, como posta em suas redes 
socias e não é falta de dinheiro é sim falta de gestão do Governo do Estado, que não olha para 
Sapucaia da maneira que deveria. 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 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 
dezembro de 2019. 
 
  
 
                                                                                                                     RAQUEL MORAES 

                                                                                                                      (Raquel do Posto) 
                                                                                                                    Vereadora Presidente      
        GERVÁSIO SANTANA 
          Vereador Secretário 
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