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Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (05.03.2020), 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 5ª 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, 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: Aprovação das Atas 
10.410 e 10.414 sem alterações e retificações. Requerimentos Verbais: Vereador Nelson – 01) 
Ao Prefeito, reiterando pedido através da SMO, providências com relação ao problema de uma 
vertente na Rua Portão, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Adão, Cleber, Gervásio e Ventania. 02) Ao Prefeito, reiterando pedido através da 
SMO, que reavalie e reative o projeto da ponte na Av. Américo Vespúcio, próximo a figueira, para 
ser incluído no orçamento deste ano. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cleber, Gervásio, Caco, Jorge, Dra. Imilia, Ventania e Marquinhos. Vereador Marquinhos – 01) Ao 
Prefeito, parabenizando a Loja Pompéia e toda sua equipe, que estão em fase final da reforma da 
fachada da loja.  Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Dra. 
Imilia, Adão e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a troca de lâmpadas 
queimadas na Rua Benjamim Constant, entre os números 40 e 80, Bairro Boa Vista. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco e Adão. 03) Ao Prefeito, solicitando através 
da SMSMU, providências quanto ao lixo e entulhos acumulados na Rua Açoriana, nº 3085, Bairro 
São José. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio e Dra. 
Imilia. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SME, a manutenção da pracinha 
da Escola Municipal de Educação Básica Alberto Santos Dumont. Aprovado por unanimidade, com 
a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Nelson, Dra. Imilia, Ventania e Gervásio. 02) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, que seja feito o reparo nos canos de esgoto na Rua Rosinha Joaquina 
da Silveira, próximo ao nº 111, Bairro. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Caco, Maninho e Gervásio. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, reiterando o requerimento feito 
na Sessão 76/116, em 19 de novembro de 2019, onde requereu informações sobre a paralisação 
das obras de cercamento do Cemitério Pio XII. Reiterou a CONVOCAÇÂO da Secretária Municipal 
de Obras, para que venha à Câmara de Vereadores prestar informações relativa a paralisação das 
obras, forte no art. 35, inc. XIX, da LOM de Sapucaia do Sul c/c os arts. 47, inc. IX e 175, ambos do 
RICVMSS, em face do relevante interesse público no esclarecimento do porque a paralisação das 
obras e explicar também porque não está sendo realizada a limpeza e manutenção dos cemitérios, 
uma vez que o cidadão sapucaiense está pagando taxas para a realização de tal serviço. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Jorge, Gervásio e Cleber. 02) Ao 
Prefeito, justificando que através de Gabinete, desde seu início de mandato, vem recebendo 
demandas dos cidadãos entre elas inúmeras oriundas do Bairro Pasqualini. Fala do caso do Senhor 
Josué, morador da Rua Ciro Silva, 96. Neste local em dias de chuva, os bueiros transbordam e a 
água contaminada com coliformes fecais (cocô), adentra a casa dele, além da sujeira e do risco de 
doenças, ele já perdeu todos seus móveis mais de uma vez. Os moradores do bairro, solicitaram 
que a Secretaria de Obras tomasse atitudes para que o problema ao menos fosse amenizado, 
inclusive há vários protocolos abertos. Fez ofício 03/2020 em 08/01/2020, destinado as Secretarias 
competentes informando o caso e solicitando providências urgentes. Sem resposta ao mesmo, 
foram diretamente conversar com o Senhor Prefeito junto com a Secretária de Obras em 
05/02/2020, conforme doc. Anexo. Nesta reunião ficou acertado que o Poder Executivo iria até o 
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local e tomaria providências para resolver o problema. Ocorre que foram até o local, mas não 
resolveram a situação e nem retornaram mais. Diante da situação, requer que a Comissão de 
Serviços Urbanos, Habitação e Segurança desta Casa Legislativa, marque uma reunião com o 
Prefeito e a Secretária Municipal de Obras, para junto com os moradores encontrar uma solução 
imediata com resposta documentada, listando os projetos existentes e previsão de início e término 
das obras para que sejam resolvidos os casos de alagamentos, solicita também, que esteja listada 
a situação do projeto de construção da galeria da Av. República, já que essa é mencionada como 
solução definitiva para o problema.  Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cleber, Jorge e Gervásio. 03) Ao Prefeito, justificando que através de seu Gabinete e desde o início 
de seu mandato, vem recebendo demandas dos cidadãos, entre elas inúmeras oriundas do Bairro 
Jardim Europa, no que se refere aos buracos das ruas. Inclusive nesta semana receberam 
informações através de sua rede social que as lotações estão tendo que mudar o trajeto nas ruas 
devido aos buracos e crateras, fotos anexas. Desde 2017 ouve se falar na operação tapa buracos, 
porém podem verificar ao circular pelas ruas que a situação é bem o oposto, as ruas se encontram 
pior do que antes da operação! Não tem nenhuma rua sem buraco! Diante da situação, de inúmeros 
protocolos feitos pelos cidadãos, reuniões com promessas, ofícios seus sem respostas, requer uma 
solução imediata, com providências iminentes, com prazo de 15 dias a contar de hoje (10/03/2020), 
para que seja resolvida essa situação. Em não obtendo retorno, comunica que irá movimentar todos 
os moradores para irem conversar diretamente com o Senhor Prefeito. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber e Gervásio. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, 
justifica que em maio de 2018, houve uma matéria no Jornal Correio Sapucaiense, onde a Prefeitura 
afirmava que a empresa que estava fazendo a operação tapa-buracos na cidade, se não fizesse o 
serviço de maneira satisfatória a empresa voltaria a fazer, sem custos ao Município. Então, solicita 
através da SMO, esclarecimentos se realmente está acontecendo. Aprovado por unanimidade, com 
a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Cleber e Gervásio. Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, a limpeza do Arroio José Joaquim, no trecho da Rua São Jorge, Bairro 
São José. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Nelson 
e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO e SME, o conserto e restauração da calçada 
em frente a Escola Dr. Júlio Casado, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Ventania, Maninho, Dra. Imilia e Cleber. 03) Ao Governador do Estado 
e Secretaria Estadual de Educação, solicitando providências com relação a Escola Estadual Olária 
Daudt, que está sem energia elétrica e sem água, total abandono. Segundo a Diretora, foi feito 
protocolo para troca do poste. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cleber, Gervásio, Jorge, Dra. Imilia, Nelson e Ventania. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMSMU, a limpeza no Loteamento do Bairro Ipiranga, pois as calçadas estão 
tomadas de mato. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Nelson, 
Gervásio, Adão, Maninho e Ventania. Vereador Ventania – 01) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMST, a pintura da faixa de segurança na Av. João Pereira de Vargas, em frente ao nº 274, esquina 
com a Av. Assis Brasil, Centro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, 
Nelson e Gervásio. Vereador Gervásio – 01) À RGE Sul, atendendo a Lei 5741/16, que obriga 
concessionárias de energia elétrica a substituir postes de madeira por postes de concreto. Solicita 
a troca do poste de madeira que corre o risco de cair e causar acidentes, na Rua Santa Cruz, em 
frente aos números 514 e 545, Vila Neli. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Nelson, Adão, Cleber e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, 
o recolhimento de entulhos e lixos na Rua Evaldo da Rosa, em frente ao nº 305, Bairro Sete. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber e Adão. 03) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMSMU, limpeza e corte de vegetação no Passeio Alcides Prates da Silva, 
travessia no trecho que liga as Ruas Gildo de Freitas, Irmã Edwirges e Eliandro Matias de Souza, 
Loteamento Jardim América, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Ventania, Adão e Maninho. Vereador Maninho 01) 
(Nome da Casa) – Agradecendo o Funcionário Rogério (FGTAS), que  recebeu muito bem os 
Vereadores, acompanhou até o IGP, ara verem a questão da confecção de RGs que estavam 
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demorando até quatro meses; agradece também a assessoria do Deputado Gabriel, agora está 
demorando em torno de vinte dias. Aprovado. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SME, se 
possível seja disponibilizado mais um secretário (a), para a Escola Alberto Santos Dumont. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão e Nelson. 03) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, a manutenção do asfalto, em frente ao Mercado Santos, na Rua 
General Osório, nº 526, Centro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Gervásio, Jorge e Ventania. Vereadora Raquel – 01) (Nome da Casa)  Ao DNIT, solicitando que 
seja feita a roçagem e limpeza nas alças de acesso e vias paralelas da BR 116 para a ERS 118, 
Sapucaia do Sul, em ambos os sentidos. Aprovado. 02) (Nome da Casa) Ao Governo do Estado, 
solicitando através da Secretaria Estadual de Educação, solução imediata para o problema da 
Escola Olária Daudt. Aprovado. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a limpeza e capina 
no entorno e dentro da praça localizada na Rua Nair da Silva Rufino, Bairro Jardim América. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Gervásio, Nelson, Adão, Jorge 
e Ventania. Após os Requerimentos Verbais foram lidos os Processos que aguardam parecer de 
procuradoria e de comissões. 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, 05 de março de 2020. 
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