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Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (20.02.2020), 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 2ª 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: 
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, aVereadora 
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: Indicações 05 e 06 – Vereadora Imilia e Ofício 024/2020 – SMF. 
Votação das Indicações: Indicações 05 e 06 – Vereadora Imilia. Aprovadas por unanimidade. 
Requerimentos Verbais: Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a 
pedido de moradores, colocação de cordões (meio-fio) na Rua Marcilio Dias, em frente ao número 
63, Bairro São José. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, 
Caco, Jorge, Adão, Maninho, Nelson e Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a 
pedido de moradores, recolocação de peças PAVS na Rua Primavera, em frente ao nº 24, Bairro 
Sete. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Adão, Nelson e 
Caco. Vereador Ventania – 01)  Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a colocação de asfalto 
em toda a extensão da Rua Vasco de Ataídes, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Adão, Maninho, Caco e Dra. Imilia. Vereador Caco – 01) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMS, informações devido a reclamações que chegaram até seu 
Gabinete de que pacientes que necessitam de Raio X, na UPA, estão esperando até um mês para 
os resultados, solicita também, a fiscalização quanto as marcações de consultas na UBS Centro, 
pois os usuários reclamam que não tem data para agendamento. Aprovado por unanimidade, com 
a associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Nelson e Dra. Imilia. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMSMU, mais atenção nas trocas de lâmpadas, pois estão ocorrendo situações em 
que trocam apenas uma lâmpada no endereço, sendo que tem mais lâmpadas queimadas. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Gervásio, Cleber, 
Marquinhos e Ventania. 03) Ao Prefeito, solicitando a fiscalização no término de serviços 
realizados pela CORSAN, para garantir que o acabamento no asfalto ficará em boas condições. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Jorge, Cleber, Nelson, 
Gervásio, Marquinhos e Ventania. 04) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a limpeza na 
entrada do Bairro Fortuna, na ponte e no valão e também corte da vegetação. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Maninho, Ventania, Adão, Jorge e 
Gervásio. 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, do tipo “ondulação 
transversal” (quebra-molas) na Avenida Rubem Berta, próximo ao número 853, no cruzamento 
entre a Avenida José Joaquim, próximo ao Bairro Freitas. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Ventania, Nelson, Caco e Jorge. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMO, que seja feita a limpeza no Arroio José Joaquim, localizado no trecho da Avenida 
Rubem Berta até a ponte na Rua General Freitas, Bairro Freitas. Aprovado por unanimidade, com 
a associação dos Vereadores Jorge, Dra. Imilia, Ventania e Gervásio. 03) 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) na Avenida Theodomiro Porto da 
Fonseca, próximo ao número 3000, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Caco, Nelson, Dra. Imilia e Maninho. 04) À CORSAN, solicitando o conserto de 
vazamento d’água na Rua Otacilio da Cunha, próximo ao número 295, Bairro João de Barro. 
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Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, Cleber, Gervásio, Jorge, 
Dra. Imilia, Caco e Maninho. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, 
conserto do calçamento na Rua São Geraldo, próximo ao nº 518, Bairro Botafogo. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Ventania, Gervásio, Marquinhos, Dra. 
Imilia e Adão. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, justificando que moradores da Rua Emilia 
Silva, em toda sua extensão, Bairro São José, estão há mais de 01 mês totalmente sem 
iluminação pública em toda a rua. Relatam que já fizeram vários protocolos e até o presente 
momento não foram respondidos. Informam ainda, que tentam entrar em contato através dos 
telefones da Secretaria e que não atendem, ficando os moradores a mercê da escuridão. Sendo 
assim, se faz necessário que a SMSMU, mande uma equipe ao local para o devido conserto. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Cleber, Nelson, Jorge, 
Ventania e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, justificando que através de seu Gabinete, obteve 
reclamações de moradores residentes na Rua Barão de São Borja, Bairro Primor. Moradores 
relatam que essa rua, conforme fotos anexas, dá acesso a RS 118 e diante das obras da mesma, 
o caos se instalou próximo ao acesso. Antes das obras essa rua era sem saída, e com as obras o 
acesso foi liberado, porém o pedaço que foi liberado com a abertura da rua está sem asfalto, em 
chão batido, causando transtorno aos moradores diante da poeira e do fluxo de veículos que 
descem a rua em alta velocidade, fazendo-se necessário o asfalto desse pedaço e a colocação de 
quebra-molas no local. Sabe-se que a ES 118 é de responsabilidade do Estado, porém o mesmo 
joga ao município essa responsabilidade, e o município joga para o Estado, ficando ambos num 
jogo de empurra-empurra e quem sobre com isso é a população que quer apenas acabar com a 
poeira e com a falta de segurança pelo fluxo intenso. Desta feita, na certeza de que podemos 
contar com a colaboração dos nobres pares, os quais entenderão a importância desta iniciativa, 
requer através da SMO, o asfalto no pedaço desta rua e a colocação de um quebra-molas. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Cleber, Gervásio, 
Maninho, Nelson, Marquinhos e Ventania. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, SME e Comissão 
de Educação da Câmara de Vereadores, solicitando providências sobre transferências e 
matriculas de crianças e adolescentes no Município de Sapucaia do Sul, pois está um verdadeiro 
caos. Segundo o autor, no dia 19 de fevereiro, recebeu 18 reclamações de pessoas que já 
estiveram três ou quatro vezes na Secretaria Municipal de Educação e não conseguem matricular 
seus filhos em escolas que muitas vezes ficam a poucos metros de suas residências. Solicita, que 
a Comissão de Educação da Casa, agende uma reunião de emergência com a central de vagas 
do Município, para procurar alguma alternativa, inclusive conversou com o pessoal da Guarda 
Municipal que relataram que hoje cinco e meia da manhã já tinha pessoas nas filas para tentarem 
matricular seus filhos. Sugere agilidade na agenda desta reunião e ver inicialmente os casos mais 
críticos, até porque já iniciou o ano letivo e certamente após o feriado de carnaval essa 
reclamação chegará a todos os Vereadores. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Caco, Dra. Imilia, Nelson, Gervásio e Jorge. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, conserto de buracos na Rua Marquês do Montalvão, esquina com a 
Rua Tiradentes, pois os mesmos vêm causando transtorno aos motoristas. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Dra. Imilia e Gervásio. 02) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMSMU, a substituição da lâmpada no poste localizado na Rua Aristedes 
Timóteo da Costa, nº 177, Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Caco, Dra. Imilia, Nelson e Maninho. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMPU, 
que seja efetuada vistoria no imóvel da Rua Paulo Sérgio Gusmão, nº 336, Bairro Lomba da 
Palmeira, pois o mesmo está com o telhado da área sobre a calçada apodrecido trazendo enorme 
risco de queda. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, 
Ventania e Maninho. 04) Externado condolências à Família do Senhor Carlos de Mello Ferreira, 
pelo falecimento do mesmo. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, 
Nelson, Adão, Jorge e Ventania. 05) (NOME DA CASA). Ao Prefeito, solicitando através do 
PROCON, que sejam efetuadas vistorias nos postos de combustíveis no Município, devido as 
inúmeras denúncias de alterações nas bombas de gasolina de alguns postos de cidade. Aprovado 
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por unanimidade. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, que seja feito 
com urgência o recuo da calçada da Escola Municipal Alberto Santos Dumont, na Rua Ivoti, pois a 
mesma tem entorno de cinco a seis metros, no entanto, principalmente nos horários de entrada e 
saída da escola aquele trecho torna-se um verdadeiro caos, sendo possível a apenas a passagem 
de um veículo de cada vez. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. 
Imilia, Caco, Ventania, Jorge, Maninho, Marquinhos e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMST, que seja reavaliada a situação da  Rua Dr. Silveira, que é a única via que é 
preferencial e passam apenas dois carros, enquanto a Av. José Joaquim é mão dupla e o 
movimento é maior, que seja invertida, pois estão acidentes frequentemente. Aprovado por 
unanimidade. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMMA, a instalação de ecopontos para 
recolhimento de lixos e entulhos na cidade, inclusive já foi solicitado algumas vezes, pois são 
recolhidos entulhos e logo a já começam colocar novamente e também seja realizado a 
fiscalização. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Maninho, 
Cleber e Dra. Imilia. Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, que seja 
realizada uma nova analise do engenheiro do trânsito, referente aos redutores de velocidade, 
instalados na Rua Jorge Lacerda com a Av. José Joaquim, Bairro São José, pois os mesmos 
estão confundindo os motoristas, inclusive já foi feita uma solicitação mas até o presente momento 
não foi modificado. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Jorge, 
Gervásio, Nelson, Adão, Marquinhos e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando novamente através 
da SMST, a instalação de redutor de velocidade em frente ao Condomínio Porto de Alexandria, na 
Av. Lúcio Bitencourt, Centro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cleber, Nelson, Jorge, Caco, Marquinhos, Ventania e Dra. Imilia. 03) (NOME DA CASA) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMGP, a possibilidade urgente de criar um grupo ou conselho para 
integrar a Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Social, com o Conselho 
Tutela, pois o Conselho Tutelar tem várias situações que prevê no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, tem as regulamentações do Município, cobrança do Ministério Público. Então seria 
fundamental a conciliação das Secretarias com o Conselho para agilizar. Aprovado. 04) (NOME 
DA CASA) Parabenizando o Senhor Lenon Horbach, pelo lançamento do Livro Fake News. 
Aprovado. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, o reparo das 
sinaleiras localizadas na Av. João Pereira de Vargas, em frente ao Mercado Nacional e também na 
Av. Manoel Serafim, esquina com a Rua Jorge Assum. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Marquinhos, Gervásio, Nelson, Dra. Imilia, Jorge, Ventania e Caco. 
02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU,a limpeza e pintura em todas as passarelas do 
Município, principalmente da Av. Mauá, esta passarela dá acesso à Rua Açoriana, Bairro Centro. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Adão, Cleber, Dra. Imilia, 
Gervásio, Nelson, Jorge e Marquinhos. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o reparo de 
dois buracos na Av. João Pereira de Vargas, esquina com a Rua Capitão Camboim, Bairro Centro. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Gervásio e Ventania. 
Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os Vereadores inscritos passaram 
seus tempos para a próxima Sessão.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 
onze horas e trinta 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, 20 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

                                                               RAQUEL MORAES 
                                                               (Raquel do Posto)   
                                                              Vereadora Presidente 
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            Vereador Secretário 


