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             Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte 
(18/02/2020), 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 1ª 
Sessão Plenária Ordinária, na 4ª 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; Jorge – PSD; Cleber – PP; Imília – PTB; Adão – PT; Caco – MDB; Ventania – 
REPUBLICANOS; Raquel – PT; Maninho – MDB e  Gervásio – PP.   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: Projs. de 
Lei Legs. nºs 01/2020, 03/2020, 04/2020 e 05/2020, de origem do Vereador Adão; Proj. de 
Lei Legs. nº 02/2020, de origem da Vereadora Dra. Imília; Indicação nº 04/2020, de 
origem da Vereadora Dra. Imília; Indicação de nº 03/2020, de origem do Vereador Cleber; 
Indicações de nºs 01/2020 e 02/2020, de origem do Vereador Adão, todas aprovadas por 
unanimidade; Ofc. nº 4981/2019 do Ministério Público; Ofc. nº 149/2020 da Prefeitura de 
Sapucaia do Sul; Ofc. nº 32/2019 da CORSAN; Ofc. nº 04/2019, do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Sapucaia do Sul; Atas de nºs 10.404 e 10.408-A, que 
foram aprovadas por unanimidade, sem retificações, nem alterações. Neste instante a 
Presidente da Casa, Vereadora  Raquel, colocou em votação a atual formação das 
Comissões Permanentes, em votação foi aprovado por unanimidade, que continuará a 
mesma formação de todas as Comissões durante todo o ano de 2020.  Passou-se ao 
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Passou-se ao Espaço dos Requerimentos 
Verbais: Vereador MANINHO – 01) À CORSAN, solicitando que venham à esta Casa 
Legislativa ou promovam reunião com a Comissão de Serviços Urbanos, para 
esclarecimentos referente a falta de água no Município, pois é inadmissível o que está 
ocorrendo, em um calor de 40 graus, as pessoas não terem água em suas casas, bem 
como, solicita esclarecimentos sobre o fato da rede de água não chegar até as empresas 
da RS118, donos de empresas está perdendo os aluguéis por este fato. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania, Gervásio, Imília, 
Cleber e Nelson. Vereador NELSON – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SME, 
esclarecimentos sobre a situação das vagas para os alunos, que estão sendo colocados 
em escolas muito longe de suas casas, muitas reclamações estão ocorrendo, pois são 
mães humildes, que não tem condições de pagar passagens, portanto solicita uma 
solução para este problema. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Cleber e Gervásio. 02) Ao Piquete Memórias do Passado e Piquete dos Tiranos, 
parabenizando-os por representar o Município de Sapucaia do Sul, na 36ª Cavalgada do 
Mar, bem como, parabeniza a sapucaiense Alice Araújo, de nove anos, por representar o 
Município no Programa de TV “The Voice Kids”, extensivo a Banda Geração, a qual Alice 
faz parte. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Raquel, Maninho, 
Gervásio, Jorge, Adão, Caco, Ventania e Cleber. 03) Ao IGP (Instituto Geral de Perícias), 
solicitando informações sobre o andamento do processo para retornar ao Município um 
Posto de Identificação. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
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Jorge, Ventania, Maninho e Marquinhos. Vereador MARQUINHOS – 01) Aos familiares 
de Jorge Acassio, conhecido como “Doga”, condolências pelo seu falecimento. Aprovado 
por unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. 02) Ao 
Prefeito, através da SMSMU, solicitando troca de lâmpadas na Estrada dos Ramires e na 
Estrada dos Tavares. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, 
Gervásio e  Ventania. 03) À Mesa Diretora desta Casa Legislativa, solicitando a criação de 
uma Comissão Parlamentar específica para tratar dos assuntos de Indústria e Comércio  
na nossa cidade. Aprovado por unanimidade. 04) A toda equipe da Polícia Civil de nosso 
Município, parabenizando pela última operação deflagrada na cidade, que foi um duro 
golpe na criminalidade local. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em Nome 
do Poder Legislativo. Vereador CLEBER – 01) À RGE Sul e ao Prefeito, solicitando que 
comuniquem a região central do Município quando for fazer manutenção de rede ou troca 
de postes, pois segundo os comerciantes estão tendo prejuízos devido a falta de 
programação da RGE Sul, assim perdendo produtos perecíveis que ficam acomodados 
em freezers. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, 
Gervásio, Maninho, Nelson, Marquinhos e Imília. 02) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMSMU, recolhimento de galhos, entulhos e lixo, que estão acumulados de forma 
irregular na Rua Antonio Prado, em frente ao bloco 101, Bairro Vargas. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Maninho e Imília.    Vereadora  ÍMILIA – 
01) Ao Prefeito, solicitando informações a respeito das funerárias do Município, em 
descumprimento a Lei Municipal nº 3612/2014. Aprovado por unanimidade. 02) Ao 
Prefeito, solicitando informações a respeito da Empresa Real Rodovias, que teve seu 
contrato extinto em 30.10.2018, houveram prorrogações, mas não iniciou-se ainda novo 
processo licitatório. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber e 
Gervásio. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMMA e SMPU, medidas urgentes 
quanto ao vazamento de esgoto na Rua  Dr. Lisboa, nº 382, Bairro Capão da Cruz. 
Aprovado por unanimidade. Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMO, o conserto de rede de esgoto rompida na Rua Marquês de Barbacena, em frente ao 
nº 271, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Ventania, Imília, Cleber, Nelson e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMSMU, a troca de lâmpadas em diversos pontos de nosso Município. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos e Nelson.  Neste 
instante o Vereador Adão solicitou a retirada do ofício nº 1.900/2019, pois o serviço já foi 
efetuado. Vereador ADÃO – 01) Ao Prefeito, através da SMST e Guarda Municipal e à 
Brigada Militar, solicitando que sejam reforçadas as rondas e os policiamentos no Bairro 
Freitas/Sial, devido ao inúmeros assaltos. Aprovado por unanimidade, com associação 
dos Vereadores Imília, Cleber, Maninho, Gervásio, Jorge e Ventania. 02) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMSMU e SMMA,  a limpeza e revitalização da Praça com 
Academia ao ar livre, localizada em torno do Arroio José Joaquim, nas Ruas Mariano do 
Canto e Rosinha Joaquina da Silveira, próximo ao Viaduto da Vargas. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Nelson, Cleber e Nelson. 03) Ao 
Prefeito, à Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, à Funcionária  Auxiliar de Segurança do 
Ambulatório, Sra. Edina Cristina Soares Rodrigues, parabenizando a mesma pelo 
excelente serviço prestado ao Município. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Jorge, Caco, Ventania, Imília, Cleber, Marquinhos, Gervásio e Maninho. 04) 
Ao Prefeito, através da SME, desejando um retorno ao ano letivo, a todos os alunos, pais, 
professores e demais funcionários. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em 
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nome do Poder Legislativo. Vereador CACO – 01)   Ao Prefeito, solicitando através da 
SMS, informações sobre qual a razão da Farmácia Municipal ter sido transferida para a 
Rua Rio de Janeiro, Bairro Nova Sapucaia, pois não ficou bem localizada e existem 
inúmeras reclamações. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Jorge, Adão, Marquinhos e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando através  da SMSMU, 
estudos de viabilidade, para instalação de brinquedos, em um campinho no Bairro Sete. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio, Cleber, 
Marquinhos, Nelson, Jorge e Ventania. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, mais 
segurança nas redondezas da Escola do Bairro João de Barro. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Jorge, Adão, Ventania, 
Marquinhos, Nelson e Gervásio. Vereador VENTANIA – 01) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMO, a colocação de uma parada de ônibus com cobertura na Rua 
Teixeirinha, em frente ao nº 335, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores Gervásio, Cleber, Jorge e Adão.  Vereador GERVÁSIO – 
01) À Construtora MRV, solicitando as seguintes providências: nivelamento de tampa de 
bueiro na Rua Barão de Itararé, em frente ao nº 116; conserto de tampa de bueiro que 
está quebrada, em frente ao nº 70, também na mesma rua; colocação de canos de 
esgoto, que estão há várias semanas na Rua Américo Vespúcio, atrapalhando o trânsito 
no local. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Cleber 
e Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a colocação de cordões de meio 
fio na Rua Américo Vespúcio, da Rua Eliandro Matias de Souza até a Avenida Albano 
Francisco da Silva, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Jorge, Adão e Marquinhos. 03) Ao menino Vitor Custódio, 
parabenizando pela participação no Programa de TV “The Voice Kids”, representando 
nosso Município. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder 
Legislativo. 04) Condolências pelo falecimento do Sr. Nilson Antunes Domingues, aos 
familiares e extensivo ao Piquete Tropilha Crioula, ao qual fazia parte. Aprovado por 
unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. Vereador 
NELSON – 04) À MRV, solicitando que apresente à esta Casa Legislativa, o Projeto de 
obras na Américo Vespúcio, pois sabe-se que até queriam mexer em uma figueira. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Imília, Cleber e 
Gervásio. Vereadora RAQUEL – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a 
limpeza, retirada de entulhos, capina e revitalização da sinalização viária, no entorno de  
todas as escolas municipais de Sapucaia do Sul, incluindo as escolas infantis. Aprovado 
por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos, Nelson, Imíila, 
Jorge, Adão, Ventania e Gervásio. 02) À RGE Sul, solicitando a troca de poste localizado 
na Rua Esmeralda, nº 109, Bairro Pasqualini, pois apresenta risco iminente de cair.  
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Maninho, Cleber, Nelson, 
Gervásio, Adão, Jorge e Ventania. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o 
hidrojateamento na rede de esgoto situado na Rua São Miguel, Bairro Capão da 
Cruz.Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Ventania e 
Maninho. 04)  Ao Prefeito, através da SMSMU, parabenizando esta Secretaria pelo 
excelente serviço prestado ao Município. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Ventania, Adão, Maninho e Nelson. Passou-se ao ESPAÇO DAS 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador MANINHO – (06min.) – Cumprimentou a  todos. 
Explanou sobre três assuntos, o primeiro referente a confecção de carteiras de 
identidade, que era junto ao SINE do Município, que foi interrompido o trabalho, explicou 
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que receberam a informação do Poder Executivo, que toda documentação estava ok, que 
levaria até trinta dias para retomar o serviço, mas depois informaram que levaria de três a 
quatro meses para o serviço voltar, logo conseguiu agenda com o Sr. Ricardo Chele, da 
FGTAS – Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, que acompanhou o Vereador 
Orador até o IGP – Instituto Geral de Perícias, conversaram com os responsáveis, que 
informaram que dia dez de fevereiro estava tudo ok com a documentação municipal, já 
tinha passado pelo IGP, tinham feito a conferência, encaminhado para Secretaria de 
Segurança do Estado, onde poderia demorar estes três a quatro meses citados, também 
foi o Vereado Orador até o Gabinete do Deputado Gabriel Souza, que colocou a 
assessoria a disposição, para correr atrás deste serviço, logo receberam a resposta de 
que até o final desta semana provavelmente chegará ao IGP, assim irá ao IGP novamente 
pois disseram que assim que chegasse ao IGP, encaminhariam ao Município, sendo que 
o Município teve agilidade na documentação, coisa que não aconteceu em outros 
municípios, um serviço de muita relevância, pessoas falam que é porque estamos em ano 
eleitoral, mas não procede, o serviço parou em janeiro, não tinha como saber antes, tudo 
dando certo logo teremos novamente o serviço das identidades no município. O segundo 
assunto é sobre uma visita técnica que farão em Santa Catarina, no Parque Perini, o 
maior Parque de  tecnologia e inovação de Santa Catarina, em Joenville, o maior Parque 
Industrial da América Latina, onde tem muita tecnologia e inovação que podem serem 
aplicadas nas gestões municipais, também visitarão o Projeto ÁGORA, que é uma 
incubadora de gestão pública que também está inovando em Joenville, no Estado de 
Santa Catarina, logo irão visitar a ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, 
em Florianópolis, conhecer um pouco do que está aplicado não apenas no Município de 
Joenville ou Florianópolis, mas também em outras cidades, na questão de geração de 
emprego e renda, na área da tecnologia, e também conhecerão projetos da Secretaria de 
Inovação e Desenvolvimento da Cidade de Florianópolis,   sendo que a intenção de ir até 
lá é exatamente conhecer as novas metodologias, estratégias, técnicas que estão sendo 
usadas, pois sabe-se que o modelo industrial antigo está indo a falência, cada vez mais 
provocando desemprego,  questões de inovações e tecnologias que podem impulsionar o 
emprego e renda, citando a agronomia criativa, que cresceu no último ano  oito ponto um 
por cento, enquanto a agronomia convencional não chegou a um por cento de 
crescimento, ou seja, esta automação está tomando conta, e o nosso Município precisa 
também se adequar a essa realidade, segundo informações o Rio Grande do Sul é um 
dos Estados mais retrógrados nessa situação, não está se adaptando a estas realidades, 
o que provoca então a fazer esta visita a Santa Catarina para ver o que se pode buscar 
de conhecimentos para trazer para nosso Município. O último assunto é a nova tarifa dos 
ônibus, as pessoas tem cobrado sobre a questão, mas infelizmente essa decisão não 
passa pela Câmara, mesmo tendo até um projeto referente a isso, para que esses 
aumentos na tarifa passem pela Câmara, pois está na hora de mudar, visto serem os 
Vereadores os fiscalizadores do Poder Público, sendo que as empresas também devem 
ser fiscalizadas em seus serviços. Agradeceu e encerrou.  Vereador CLEBER – (06min.) 
– Cumprimentou a todos. Disse que  retornamos de um recesso, que é um período que 
apenas não tem as Sessões Legislativas, mas todos os Vereadores e assessorias 
trabalham muito, tem certeza que essa Legislatura vai ficar marcada pelo trabalho, 
independente de quem concorrer ou se eleger este ano, desafia quem fica na rede social 
só criticando, que se filie a um Partido e concorra, coloque seu nome a disposição, assim 
vai ver as dificuldades que os Vereadores enfrentam em Sapucaia do Sul, citando um 
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assunto que considera que a Administração virou as costas para a população, que é a 
situação dos Cemitérios Municipais, é cobrada a taxa, que inclusive o Vereador Orador 
tem pedido este cancelamento a muito tempo, mas na rede social muitos dizem que os 
Vereadores não estão fazendo nada, ressaltou que fez sua parte, mas o Prefeito não fez a 
dele, era só rever a situação dessa taxa, fazer a limpeza, fazer o cercamento, mas ouve 
que é tudo muito caro, que tiveram um superávit de 2018 para 2019, considera que tem 
que investir, tem que haver um olhar mais promissor para as questões básicas da cidade, 
também ouve que se for para se preocupar com quem está morto, não fará, irá se 
preocupar com quem está vivo, considera uma demagogia, pois tem que se preocupar 
com todo o Município, isso não tem sido feito nos últimos três anos, o Município não 
consegue cobrar um contrato da RGE,  ou com a CORSAN, sendo que cobrou até 
audiência pública com a CORSAN, ressaltou o que o Vereador Maninho solicitou em 
requerimento, que é um absurdo os empresários daRS118 não terem água, não há mais 
desculpas, o recado terá que ser na urna, esclarecendo que está reclamando já na 
primeira Sessão do ano porque não tem como aguentar, falou no final do ano passado 
que haveria problemas no abastecimento de água, é pago uma fortuna para CORSAN, foi 
aprovado aqui na Câmara para que a CORSAN possa explorar, outra coisa que sempre 
comenta também é que a RGE Sul troca um poste e quebra um cano de esgoto ou de 
água, a conta fica para o Município, mas ninguém do Município cobra esses contratos, 
com a RGE Sul ou com a CORSAN, pra devolver esse dinheiro para o Município, pois 
sabe-se que fica tudo a cargo da Secretaria de Obras, que tem uma equipe muito 
pequena para uma demanda muito grande, a Secretária Lucinéia e sua equipe fazem o 
que podem e quando podem, na análise do Vereador Orador Sapucaia “está a ver 
navios”,  na administração municipal, muito difícil, senão fosse os Secretários Municipais 
estarem sempre ajudando os Vereadores as coisas não aconteceriam, os Vereadores e 
assessorias trabalharam em todos os recessos, mas ouvem que Vereador não faz nada, 
faz a defesa em nome deste Legislativo, pois trabalham muito, se dedicam muito, porém 
precisam de uma administração que no mínimo cobre estes contratos, com RGE Sul e 
CORSAN, ver o que pode ser feito para não ficarem problemas para as futuras gerações. 
Agradeceu e encerrou. Vereador GERVÁSIO – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou 
saudando o início de mais um ano legislativo, faz suas as palavras dos Edis que 
passaram nesta Tribuna neste dia, desejou a todos um bom ano de trabalho, um ano 
eleitoral, que possam ser as disputas eleitorais muito mais nos debates no campo das 
ideias, que cada projeto apresentado possa levar a todos com transparência, suas 
intenções, desejos para melhorar a cidade de Sapucaia do Sul,  pois todos trabalham pela 
cidade, de uma maneira ou de outra, mas que possam com inteligência entender que 
quem tem que sair ganhando com projetos para a cidade é a nossa  Cidade de Sapucaia 
do Sul. Falou que o Gabinete deste Vereador, Gervásio Santana continua aberto ao 
cidadão, tem recebido sempre muitos sapucaienses, amigos, assim continuarão neste 
ano de 2020, recebendo a todos, que precisam encaminhar alguma demanda, por seu 
intermédio, também pelo site, pela rede social, na rua, pela rádio, tem feito a sua parte, 
levando adiante, aos Secretários, aos órgãos específicos, encaminhando a resolução 
para o problema. Disse que se associa a um requerimento elaborado pelo Vereador Caco 
neste dia, feito com muita sabedoria, referente a Farmácia Municipal, que estava antes na 
Avenida Sapucaia, próximo a Estação Luiz Pasteur, agora mudou-se para a Nova 
Sapucaia, mas é o que se diz, para que facilitar se a gente pode complicar, levassem 
então para a divisa com Cachoeirinha ou Gravataí, ou na área rural, só para dificultar, ou 
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seja, indaga porque não deixaram a Farmácia onde estava, em uma área mais central, de 
mais fácil acesso aos sapucaienses, questão que tem sido levada a todos os Vereadores,  
pois a dificuldade de locomoção é imensa, para a maioria da população que usa 
transporte coletivo, até mesmo vai a pé, o transtorno é muito grande, ressaltando que 
devem trazer a farmácia para um lugar mais perto, como se diz “a corda sempre 
arrebenta no lado mais fraco”, que no caso é a população, como gestores públicos que 
são tem que melhorar as coisas para a população, nunca piorar. Falou a limpeza e 
desassoreamento dos arroios do Município, será solicitado a Secretaria de Serviços e 
Mobilidade Urbana, para não haver o risco de transbordarem, pois poderá vir muita chuva 
em breve. Falou sobre Projeto de Lei de sua autoria, protocolado neste dia, referente a 
maus tratos a cavalos em carroças, ressaltando que tem um “braço muito forte” na área 
rural, considera cedo demais para cancelar o uso de carroças em Sapucaia, mas  é 
necessário pensar em algumas medidas que possam, dar o mínimo de cuidado aos 
equinos, tem que ter um olhar para melhorar a vida tanto dos animais, quanto melhorar as 
condições de trabalho dos próprios carroceiros e também a fiscalização para melhorar a 
situação do trânsito da cidade. 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 dez 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, 18 de fevereiro de 2020. 
 
                                                                                                    
                                                                                                    RAQUEL  MORAES 

                                                                                                     (Raquel do Posto) 
                                                                                                   Vereadora Presidente 
                                                                                           
            GERVÁSIO  SANTANA 
              Vereador Secretário 
                                                                                                                                
                                                           


