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Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (27.02.2020), 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 3ª 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: 
Ventania – REPUBLICANOS; Caco (MDB); Adão (PT); Jorge (PSD); Dra. Imilia (PTB); Cleber 
(PP); Marquinhos (PSB); Nelson (SD); Maninho (MDB); Raquel (PT) e Gervásio (PP). 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: 
Indicações do número 08/2020 ao 17/2020, Projetos de Lei Legislativos nºs 06/2020 – Origem do 
Vereador Gervásio; Projetos de Lei Legislativo n°s 07/2020; 08/2020; 09/2020; 10/2020 e 11/2020 
– Origem do Vereador Marquinhos; Mensagens Executivas nºs 01/2020 e 02/2020. ATAS nºs 
10.400 e 10.402, que foram aprovadas por unanimidade, sem retificações nem alterações. 
Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXEPEDINTE:  Votações das Indicações – Origem do 
Vereador Marquinhos – nº 07/2020 – Ao Prefeito, solicitando o capeamento asfáltico na Rua do 
Carioca, Bairro do Carioca; nº 08/2020 – Ao Prefeito, solicitando o capeamento asfáltico da Rua 
Barros Cassal, Bairro Passo do Carioca; nº 09/2020 – Ao Prefeito, solicitando o capeamento 
asfáltico da Rua Canto do Rio, Bairro Passo do Carioca; nº 010/2020 – Ao Prefeito, solicitando o 
capeamento asfáltico da Rua Sinuelo, Bairro Passo da Carioca; nº 011/2020 – Ao Prefeito, 
solicitando o capeamento asfáltico da Rua Soledade, Bairro Passo do Carioca; nº 012/2020 – Ao 
Prefeito, solicitando o capeamento asfáltico da Rua do Pesqueiro, Bairro Passo do Carioca; nº 
013/2020 – Indicação ao Prefeito que versa sobre a possibilidade de redução no imposto sobre 
serviços (ISS) para Clinicas Veterinárias que fornecerem atendimento gratuito para animais 
vitimas de acidentes e maus tratos no âmbito do Município de Sapucaia do Sul; nº 014/2020 – 
Indicação ao Prefeito que versa sobre a criação do Centro de Referência e Atenção em saúde do 
homem; nº 015/2020 – Indicação ao Prefeito, que versa sobre a criação do Projeto Coworking 
Popular pela Prefeitura de Sapucaia do Sul. nº 016/2020 – Indicação ao Prefeito, que versa sobre 
a concessão dos serviços de manutenção das praças, parques e demais áreas da cidade nos 
moldes do contrato celebrado pela Prefeitura de Porto Alegre e em consonância com os Projetos 
de Indicação 311/2018 e 151/2018 do Vereador Cleber, 133/2018 – Vereadora Dra. Imilia e 
119/2017 do Vereador Maninho. nº 017/2020 – Indicação ao Prefeito, que versa sobre a 
celebração de convênio com o Estado para o Município administrar a área da Escola Padre Darcy 
Fernandes possibilitando a criação de um Centro de Serviços que possa servir a população. 
Todas aprovadas por unanimidade, em única discussão e votação. Passou-se aos Requerimentos 
Verbais: Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando mais uma vez através da SMST, a 
instalação de redutores de velocidade ou quebra-molas, na Av. José Joaquim, Bairro Cohab 
Casas, no trecho compreendido entre a Rua Dr. Silveira e a Av. Copacabana. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Gervásio, Nelson, Ventania, Dra. Imilia e 
Jorge. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, esclarecimentos por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde, referente a reclamação de munícipe que relatou dificuldade no atendimento 
junto ao Posto do Bairro Vargas. Relato em anexo. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Caco, Adão, Jorge, Dra. Imilia e Gervásio. 03) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMO, a construção de uma rampa de acesso para cadeirantes na Praça General Freitas, em 
frente a lotérica, ao lado dos banheiros. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Adão, Nelson, Cleber e Dra. Imilia. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMF, que sejam feitas isenções de IPTU de dois em dois anos. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Gervásio, Maninho, Adão e 
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Ventania. 02)  Ao Prefeito, solicitando através da SMST, que sejam realizadas Parcerias Público 
Privada, com empresas, para a instalação de quebra-molas em todas a cidade. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, Cleber e Gervásio. Vereador 
Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMS e Ouvidoria, averiguação da denúncia 
reportada por uma munícipe na página Sapucaia Alerta 24 horas, referente a sua experiência junto 
a CLISAM. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Jorge, Maninho e 
Gervásio. 02) Externado condolências pelo falecimento do Sr. Valdir Espinosa – Ex treinador do 
Grêmio FBPA. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Nelson, 
Caco, Gervásio e Cleber. 03) (NOME DA CASA) Ao Prefeito, solicitando que seja enviado a esta 
Casa, em formato de “lista”, resposta integral sobre o andamento, deferimento ou indeferimento 
de todos os projetos de indicações encaminhados pelos onze Vereadores deste Poder Legislativo, 
para evitar a produção em duplicidade de projetos e esclarecer de maneira coletiva estas 
informações. Aprovado. 04) Ao Prefeito e ao DAER, solicitando de maneira urgente que o DAER 
viabilize junto ao atual retorno existente no trecho antes do viaduto da Av. Theodomiro Porto da 
Fonseca, no sentido (BR 116 – litoral) um retorno para o sentido contrário (litoral - BR 116), para 
atender moradores do Bairro Boa Vista, pois tem alunos na Escola Afonso Guerreiro Lima e o 
atual retorno está na altura do Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Adão, Jorge, Nelson, Cleber e Ventania. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, que seja feito o nivelamento da Rua dos Eucaliptos, em frente ao nº 
3,67, Bairro Novo Horizonte, pois é uma via muito utilizada pelos moradores do local e está em 
péssimo estado. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, 
Gervásio, Ventania, Nelson e Dra. Imilia. 02) Ao Prefeito, justificando, que tem um abaixo assinado 
feito pela Associação de Moradores do Bairro Nascer do Sol à Secretaria Municipal de Segurança 
e Trânsito, solicitando quebra-molas. Então, juntamente com uma Comissão de Moradores foi até 
a Secretaria e lá informaram que colocariam dois quebra-molas, sendo um na Av. Juventino 
Machado e outro na Travessia da Av. Theodomiro Porto da Fonseca, porque é o local que 
atravessam muitas crianças para irem à escola. No entanto, na data de ontem (26/02/2020), 
ocorreu um acidente, o SAMU, foi chamado ao local, pois um carro capotou e acabou entrando 
em uma casa, isso por falta de sinalização. Colocou ainda, que se a Prefeitura não tem dinheiro 
para colocar esses quebra-molas, já conseguiu com empresários que colocarão os quebra-molas 
sem custos ao erário público, portanto, precisam da Prefeitura através da SMST, a liberação para 
a colocação. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Nelson, 
Jorge, marquinhos e Ventania. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, justificando que através 
de rede social, vem recebendo várias reclamações de moradores que residem próximo e utilizam  
a praça em frente a Secretaria Municipal de Educação – SMED, na Rua Marechal Deodoro, Bairro 
Paraíso. A mesma se encontra com muita sujeira devido as árvores de João-Bolão. Essa espécie 
de árvores em determinada época do ano caem muitas frutas e as mesmas estão prejudicando o 
uso de brinquedos que ficam manchados não tendo condições das crianças usarem os aparelhos. 
E também, conforme fotos anexas, o chão fica intransitável. Desta forma, se faz necessário que a 
Secretaria vá ao local limpar o mesmo ver a possibilidade futura de analisar junto a Secretaria de 
Meio Ambiente de remover essas árvores deste local, sendo plantadas outras. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Jorge, Gervásio, Caco, Maninho, Nelson 
e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, justificando que moradores do Bairro Recanto Verde, solicitam a 
limpeza das ruas que se encontram em estado crítico. Os mesmos já utilizaram protocolo 2020-
1124, e até a presente data nada foi feito. O lixo está tomando conta das ruas, co muita 
proliferação de ratos e insetos, necessitando de medidas emergenciais. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Maninho, Nelson, Gervásio, Cleber, 
Marquinhos e Ventania. 03)  Ao Prefeito, justificando através de rede social e de seu gabinete 
aberto e outros meios de comunicação, vem recebendo várias reclamações de moradores que 
forma direcionados para atendimento ao Posto da Vargas. Uma delas é a demora em conseguir 
uma ficha e a falta de médico geriatra aos foras de área. O mesmo se encontra com superlotação 
quanto ao número de pessoas que foram direcionadas para atendimento neste local, por serem os 
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chamados “fora de área”. Mesmo com 3 turnos no local o atendimento é demasiadamente 
demorado nas consultas em função da quantidade de pessoas destinadas para lá. Desta forma, 
se faz necessário que a Secretaria da Saúde vá ao local e verifique a situação do Posto da 
Vargas, para que seja posteriormente feita uma reestruturação quanto aos bairros para fora de 
área, sendo os munícipes relocados em outras unidades, decentralizando o mesmo diminuindo as 
filas de espera e consequencialmente melhorando assim o atendimento a população no posto. E 
também verifique a falta de médicos ao local. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Marquinhos, Caco, Maninho, Gervásio, Nelson e Cleber. Vereador Jorge – 01) 
Ao Prefeito, solicitando através da SMO, que seja feito o conserto com extrema urgência da 
pavimentação asfáltica na Av. Mauá, Bairro Vargas, esquina com a Rua Santa Luzia, próximo ao 
depósito de Banana Schwank, devido as chuvas dos últimos dias a pavimentação cedeu abrindo 
uma cratera na via, assim gerando transtornos aos motoristas e pedestres que ali trafegam, 
provocando acidentes e danos em carros com pneus e suspensões. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Cleber, Gervásio, Marquinhos e Maninho.  02) Ao 
Prefeito, solicitando através das SMO e SMSMU, que seja feita uma limpeza em geral em todas 
as passarelas do Município devido as mesmas estarem em total descaso pois com o retorno do 
ano letivo os estudantes acessam com frequência as mesmas. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Maninho, Nelson, Gervásio, Cleber e Ventania. Vereador Adão – 01) 
Ao Prefeito, solicitando através da SMO, que seja feita a limpeza e desobstrução de uma boca de 
lobo, localizada na Rua Borges de Medeiros, nº 1492, Bairro Colonial. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Jorge, Gervásio, Nelson e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMO, a limpeza e desobstrução das bocas de lobo, localizadas na Rua Mariano do 
Canto, nº 567, Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Jorge, Marquinhos, Caco, Maninho, Gervásio, Cleber e Nelson. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMSMU, limpeza e corte de vegetação ao redor do Posto de Saúde do 
Bairro Fortuna. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Ventania, 
Maninho e Adão. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a marcação da faixa de segurança 
na Av. Borges de Medeiros, enfrente ao Mercado Sonho Meu e também na Av. Hugo Gerdau, pois 
já iniciaram as aulas e há muitos alunos que atravessam essas vias. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Gervásio, Ventania, Dra. Imilia e Jorge. Vereador Ventania – 
01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, que seja feito o recapeamento asfáltico nas Ruas 
Primeiro de Maio e Padre Réus (toda extensão) Bairro Capão da Cruz). Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Nelson, Cleber e Gervásio. 
Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a pedido de moradores, 
hidrojateamento na rede de esgoto da Rua Paulo Barbieri de Moura, em frente ao nº 238, 
Loteamento Parque Primavera, Bairro Fortuna. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Ventania, Adão, Jorge, Nelson e Cleber. 02) À CORSAN, solicitando conserto de 
vazamento de água na Rua Nordeste, próximo ao nº 145, Bairro Pasqualine. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão e Nelson. 03) Ao Prefeito, solicitando mais 
uma vez, através da SMSMU e SMO, melhorias nas estradas de chão batido, especialmente 
Justino Camboim e Travessa João Saudade. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Ventania, Adão, Jorge e Cleber. Vereadora Raquel – 01) Ao Instituo Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia IFSUL, Campus Sapucaia do Sul, completou 24 anos de serviços 
prestados a comunidade no dia 26 de fevereiro de 2020. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Caco, Adão, Maninho, Jorge, Cleber, Adão, Dra. Imilia, Maninho e 
Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o capeamento asfáltico em toda extensão 
das Ruas Gildo de Freitas e José Mendes, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Jorge, Gervásio, Cleber, Ventania e Nelson. 03) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMMA, a poda da árvores localizada na Rua Santa Luzia, nº 148, Bairro 
Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, Nelson e Adão. 
Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos os Projetos que aguardam 
Pareceres da Procuradoria e das Comissões. Passou-se votação do PROC. nº 21.308/211/2019 – 
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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. Em 12/12/2019, discutiram o 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. NESTA DATA, discutiu o Projeto o Vereador 
Nelson; em votação o Projeto foi aprovado por 09 (nove) votos favoráveis (Dra. Imilia; 
Caco; Ventania; Gervásio, Maninho, Cleber, Adão, Jorge e Marquinhos) e 01 (um) voto 
contrário (Nelson), em 2ª discussão e votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os Vereadores inscritos transferiram 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 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 Legislativos. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 27 de 
fevereiro de 2020. 
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