
 

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 
 10.410 

                         
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (12.12.2019), 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 84ª 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); RAQUEL – (PT) e MANINHO – (MDB). 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 Gervásio – Secretário, a leitura de um trecho bíblico. Passou-se ao 
ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE: Proc 21318 e 21319 – Vereador Adão, Protocolo 733/2019, ofício 
circular 108/2019 – comdica, Atas de nºs 10.398 e 10.408, aprovadas por unanimidade, sem retificações, 
nem alterações. Requerimentos Verbais: Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da 
SMST, informações se há Legislação vigente para a colocação de outdoor móvel no centro da cidade, pois 
há reclamações de comerciantes que para terem direito a propaganda de comércio no centro é obrigatório a 
adoção e cuidado de um canteiro e há limite do tamanho da placa, ainda existe a dificuldade de 
estacionamento no centro da cidade que prejudica o comércio e o outdoor ocupa lugar de estacionamento 
de dois ou três veículos. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Ventania 
e Caco. 02) (Nome da Casa) - Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, a pintura e melhoria na 
sinalização da faixa de segurança, na Av. João Pereira de Vargas, próximo ao nº 1195, pois há informação 
de que outra criança foi atropelada, saindo da Escolinha Recriar. Aprovado. 03) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMST, a revitalização e pintura da faixa de segurança, próximo a rótula dos Blocos. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Gervásio e Ventania. Vereador Nelson – 01) Ao 
Prefeito, solicitando, através da SMF e Vigilância Sanitária, a criação de uma Lei que possibilite a pequenos 
comerciantes que fazem compra no atacado que atualmente comprando embalagens de congelados, só 
podem revender a embalagem fechada independente do peso, praticamente em todos os Municípios já 
existe Lei. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber. Gervásio, Maninho, Jorge, 
Adão, Caco e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, atenção especial para a Rua Bela 
Vistal. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Cleber, Jorge, Marquinhos, 
Ventania, Gervásio e Maninho. Vereador Marquinhos – 01) (Nome da Casa) - À Mesa Diretora, 
solicitando, que seja colocado nos planos que versam sobre futuras alterações no Legislativo a instauração 
de uma Comissão para tratar dos assuntos referente a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, 
Agricultura e Abastecimento, pois assim o Poder Legislativo, poderá ter mais ferramenta no auxílio ao 
desenvolvimento dos negócios e empreendimentos da cidade. Aprovado. 02) (Nome da Casa) À Brigada 
Militar e ao Prefeito, solicitando, através da Guarda Municipal, ampliação no policiamento ostensivo no 
Bairro Boa Vista, mais precisamente nas ruas próximas à RS 118, tais como, Quintino Bocaiúva, Duque de 
Caxias, Clóvis Eli e Américo Vespúcio. Aprovado. 03) Externando votos de repúdio à PEC 196/2019 “Volta 
de Contribuição Sindical”. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Jorge, 
Nelson, Dra. Imilia, Cleber, Caco, Ventania e Maninho. 04) À Mesa Diretora da Câmara dos Deputados – Ao 
Gabinete do Deputado Federal Domingues Neto – PSD – Ceará, externando votos de repúdio às tentativas 
de aumento do Fundo Eleitoral. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, 
Maninho, Caco, Ventania, Cleber, Nelson, Gervásio e Dra. Imilia. 05) À Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sul, externando votos de repúdio da entrega da medalha do Mérito Farroupilha ao Senhor 
Fernando Haddad. Aprovado com a associação dos Vereadores Dra. Imilia e Cleber e voto contrário do 
Vereador Adão. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, o recolhimento de lixos 
e entulhos que estão acumulados de forma irregular na calçada da Rua Che Guevara, nº 49, Bairro Vargas. 
Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando, através 
da SMSMA, a colocação de placa de “proibido por lixo no local”, que notifique o proprietário do terreno 
localizado na Rua Che Guevara, nº 49, Bairro Vargas, para que faça a limpeza e cercamento. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Marquinhos e Adão. 03) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMSMU, a troca da lâmpada do poste na Rua Quinze de Novembro, nº 405, Bairro 
Getúlio Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Marquinhos e 
Maninho. 04) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, que sejam colocados blocos intertravados (PAVs) 
em toda a extensão da Rua Pero Lopes de Souza, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade, com 
a associação do Vereador Gervásio. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, justificando que através de 
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rede social, recebeu uma cobrança de moradores do Bairro Sete. Os mesmos querem saber como está o 
caso da ponte da Rua Maurício Cardoso. O Local está há meses em estado lamentável, causando 
transtornos aos moradores que tem que atravessar por umas pedras, conforme fotos anexas. O comércio 
local está sendo prejudicado por causa da falta de acesso. Diante disto, vem solicitar informações por parte 
dos Poderes competentes, para que informem como está a situação da ponte e se há previsão de 
construção e término da obra. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Jorge 
e Gervásio. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, que seja feita a troca de 
lâmpadas na Rua Beco Farrapos, nº 75, Bairro Vargas e as duas na sequência a frente. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Gervásio, Nelson, Marquinhos e Dra. Imilia. 02) Ao 
Prefeito, solicitando, através da SMO, o conserto de uma boca de lobo na Rua Beco Farrapos, nº 75, Bairro 
Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos, Ventania e 
Nelson. Vereador Adão – 01) À RGE Sul, solicitando a colocação de um transformador na Estrada Justino 
Camboim, nº 12.230, localizada na Área Rural (Fazenda Esperança). Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Caco, Dra. Imilia, Ventania e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da 
SMO, que seja feito o desentupimento e hidrojateamento na boca de lobo na Rua Minuano, nº 24, Bairro 
Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, Maninho, Ventania, 
Cleber e Gervásio. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, sugerindo ao Secretário Municipal de Educação, que 
manifeste interesse formal para a implantação do PECIM (Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares) 
em nosso Município, para o ano de 2020. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Marquinhos, Dra. Imilia, Maninho, Cleber, Ventania, Adão, Jorge e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMSMU, que seja realizada uma geral, limpeza e reforma na Praça do Centro. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Marquinhos, Jorge e Ventania. 03) 
(Nome da Casa) – Estimando condolências à família do Senhor Geocindo Machado, conhecido como 
“Galo”. Aprovado. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, estudo de viabilidade 
técnica para instalação de redutor de velocidade na Rua Américo Vespúcio, esquina com a Rua Mário Isaias 
Pereira da Silva, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, 
Ventania, Jorge e Dra. Imilia. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, a pedido de sapucaienses, 
limpeza e desassoreamento no Arroio José Joaquim no trecho urbano, do Loteamento Vila Nova (próximo 
ao cemitério do Morro) até o Bairro Fortuna/Parque Primavera. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Dra. Imilia, Cleber, Jorge, Ventania, Adão e Maninho. 03) (Nome da Casa) – Ao 
Prefeito, solicitando, através da SMST, para que seja revisado e melhorada nas próximas compras a 
qualidade das tintas para a pintura das faixas de seguranças e quebra-molas. Aprovado. Vereador 
Maninho – 01) (Nome da Casa) - Ao Prefeito, parabenizando a Senhora Marli Rubaski – Coordenadoria da 
Mulher, por todos os trabalhos prestados durante o ano de 2019. Aprovado. Vereadora Raquel – 01) Ao 
Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a limpeza e retirada de lixos e entulhos na Rua Alfredo dos 
Santos, Bairro Cohab. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Adão, 
Cleber, Marquinhos e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, a revitalização da faixa de 
segurança na Av. Sapucaia esquina com a Rua Nossa Senhora das Graças. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia e Ventania. 03) Ao Prefeito, solicitando, através da 
SMST, a revitalização das faixas de seguranças entre os Mercados São Jorge e Todo Dia e em frente ao 
Mercado Rissul, na Av. Justino Camboim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Jorge, Gervásio, Marquinhos, Ventania e Adão. 04) À CORSAN, solicitando reparo de um vazamento de 
água na Rua Montenegro, em frente ao nº 458, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Adão, Cleber e Marquinhos. 05) (Nome da Casa) – 01) Parabenizando a Coordenadora da 
CLISAM Senhora Zenaya Custódio e equipe, que esteve nesta Casa fazendo uma palestra sobre a 
conscientização e prevenção do HIV e doenças sexualmente transmissíveis, em razão do dezembro 
vermelho. Aprovado.  Processos em 2ª discussão e Votação: PROC. nº 21.300/303/2019 – Origem do 
Vereador Cléber Alemão – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 060/2019 – “Que denomina de Rua Ailton 
Albuquerque Dias, logradouro público, localizado no Bairro Boa Vista”. Em 10/12/2019, com a aquiescência 
do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para votação. Discutiu o Projeto o Vereador Cléber; em 
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta data, o Projeto foi 
aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação. PROC. nº 21.308/211/2019 – Origem do Poder 
Executivo – Mensagem nº 46/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 30/2019 – “Altera dispositivos da 
Lei Municipal nº 662, de 13 de fevereiro de 1978, que Institui o Código de Edificações e disciplina sua 
aplicação”. Em 10/12/2019, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para 
votação. Encaminharam à votação os Vereadores Nelson, Imília, Caco, Marquinhos, Jorge e Gervásio; em 
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta data, discutiram o 
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Projeto os Vereadores Nelson e Marquinhos; foi solicitado adiamento de votação por 02 (duas) 
Sessões, foi aprovado por unanimidade. Devendo retornar em 27/02/2020. PROC. nº 21.309/312/2019 
– Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 47/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 47/2019 – “Cria 
cargos nas Leis Municipais nº 1.727, de 20 de julho de 1993, nº 3.273, de 15 de dezembro de 2010, e nº 
3.450, de 31 de julho de 2013, para a área da saúde e dispõe sobre a equipe de saúde prisional”. Em 
10/12/2019, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para votação. Em 
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta data, encaminhou à 
votação a Vereadora Imilia, em votação o projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e 
votação. PROC. nº 21.310/313/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 48/2019 – PROJETO 
DE LEI EXECUTIVO nº 48/2019 – “Autoriza a concessão de uso de imóvel do Município de Sapucaia do Sul 
à Mitra Arquidiocesana de Porto Alegre”. Em 10/12/2019, com a aquiescência do Plenário foi incluído na 
Pauta da Ordem do Dia para votação. Em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão 
e votação. Nesta data, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação. PROC. nº 
21.311/314/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 49/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO 
nº 49/2019 – “Altera o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 3.303, de 02 de maio de 2011, instituindo alíquota 
suplementar”. Em 10/12/2019, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para 
votação. Em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta data, 
encaminhou à votação a Vereadora Imilia, em votação o projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª 
discussão e votação. PROC. nº 21.312/315/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 50/2019 – 
PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 50/2019 – “Autoriza o Poder Executivo a doar, com encargos, imóvel do 
Município de Sapucaia do Sul à Sociedade Porvir Científico”. Em 10/12/2019, com a aquiescência do 
Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para votação. Encaminharam à votação os Vereadores 
Nelson e Cléber; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta 
data, encaminharam à votação os Vereadores Nelson, Marquinhos e Imilia, em votação o projeto foi 
aprovado por 9 votos favoráveis (Gervásio, Maninho, Ventania, Caco, Adão, Jorge, Cléber, 
Marquinhos e Nelson) e 1 voto contrário (Imilia) em 2ª discussão e votação. PROC. nº 
21.313/316/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 51/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO 
nº 51/2019 – “Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020”. Em 10/12/2019, com a aquiescência do 
Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para votação. Encaminharam à votação os Vereadores 
Nelson e Cléber; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta 
data, em 2ª discussão e votação. Nesta data, encaminhou à votação o Vereador Marquinhos, em 
votação o projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação. PROC. nº 
21.314/317/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 52/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO 
nº 52/2019 – “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil”. Em 
10/12/2019, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para votação. 
Discutiram o Projeto os Vereadores Gervásio e Cléber, encaminharam à votação os Vereadores Nelson, 
Marquinhos, Adão, Imília e Jorge; em votação o Projeto foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis (Maninho, 
Marquinhos, Nelson, Imília, Jorge, Adão, Caco e Ventania) e 2 (dois) votos contrários (Cléber e Gervásio), 
em 1ª discussão e votação. Nesta data, discutiram o Projeto os Vereadores Cléber, Marquinhos, 
Gervásio, Nelson e Maninho, encaminharam à votação os Vereadores Imilia, Adão, Jorge, Cléber, 
Gervásio, Marquinhos, Nelson e Maninho; em votação o Projeto foi aprovado por 6 votos favoráveis 
(Maninho, Ventania, Caco, Adão, Marquinhos e Nelson) e 4 votos contrários (Gervásio, Cléber, Jorge 
e Imilia) em 2ª discussão e votação. PROC. nº 21.315/318/2019 – Origem do Poder Executivo – 
Mensagem nº 53/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 53/2019 "Autoriza o Poder Executivo do 
Município de Sapucaia do Sul a instituir a arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas por 
meio de pagamento com cartões de crédito e de débito". Em 10/12/2019, com a aquiescência do Plenário 
foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para votação. Discutiu o Projeto o Vereador Nelson; em votação o 
Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta data, discutiu o Projeto o 
Vereador Nelson, encaminharam à votação os Vereadores Cléber, Gervásio, Imilia, Marquinhos, 
Jorge e Nelson; em votação o Projeto foi aprovado por unimidade em 2ª discussão e votação. PROC. 
nº 21.316/319/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 54/2019 – PROJETO DE LEI 
EXECUTIVO nº 54/2019 – "Institui o Programa Público de Pós-Graduação - PPPG, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação de Sapucaia do Sul e altera a Lei nº 2099, de 06.07.1998". Em 10/12/2019, com a 
aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para votação. Em votação o Projeto foi 
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta data, em 2ª discussão e votação.Nesta 
data, encaminharam à votação os Vereadores Imilia e Nelson, em votação o projeto foi aprovado por 
projeto foi aprovado por 9 votos favoráveis (Gervásio, Maninho, Ventania, Caco, Adão, Jorge, Cléber, 
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Marquinhos e Nelson) e 1 voto contrário (Imilia) em 2ª discussão e votação. PROC. nº 
21.317/320/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 55/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO 
nº 55/2019 – “Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020”. Em 10/12/2019, com a aquiescência do 
Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para votação. Discutiu o Projeto o Vereador Cléber, 
encaminhou à votação o Vereador Jorge; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª 
discussão e votação. Nesta data, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação. 
Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Gervásio – 6min.: Cumprimentou a 
todos. Fez um relato de sua atuação no ano que se passou. 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 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, 12 de dezembro de 2019. 
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