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             Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (03/03/2020), 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 4ª 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: Mensagens Executivas nºs 
03/2020, 04/2020, 05/2020, Proj. de Lei Legs. nº 12/2020, de origem da Vereadora Dra. Imília; 
Indicações nºs 19/2020, 20/2020, 21/2020, de origem do Vereador Gervásio; Indicação de nº 
18/2020, de origem do Vereador Ventania, todas Indicações aprovadas por unanimidade; Ata de nº 
10.413, que foi aprovada por unanimidade, sem retificações, nem alterações. Passou-se ao 
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Passou-se ao Espaço dos Requerimentos Verbais: 
Vereador GERVÁSIO – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, recolhimento de entulhos 
e lixos na Rua Leopoldo Scharlau, em frente ao nº 447, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMST, solicitando análise de viabilidade técnica para instalação de 4º tempo para 
pedestres na sinaleira da Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, esquina com a Avenida João 
Pereira de Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Ventania e 
Imília. Vereador ADÃO – 01) Ao Diretor do Hospital, Sr. Gilberto Barichello, parabenizando o 
mesmo pelo excelente serviço que vem prestando ao Município. Aprovado por unanimidade. 02) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMO, operação tapa buracos na lomba da Avenida Isdralit, próximo 
a Escola Olaria Daut, Bairro Carioca. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Jorge, Caco, Ventania, Imília e Gervásio. Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, solicita através da 
SMO e SMSMU, a limpeza do trecho da Travessa Passeio Pistóia entre a Rua Franklin Silva e Rua 
Maurício Cardoso, Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Cleber, Nelson e Adão. Vereadora IMÍLIA – 01) Ao Prefeito, através da SMS, ao Diretor de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas da FHGV, à Comissão de Saúde da Câmara, solicitando diversas 
informações à cerca do fechamento do Centro Ambulatorial de Geriatria. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Jorge, Cleber e Gervásio. 02) A Presidente 
da Câmara, solicitando informações sobre quais providências estão sendo tomadas quanto a 
aplicação da Lei nº 1494/1990 e quando será realizada a Sessão Solene para Indicação da 
comemoração da Mulher de Valor. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Cleber e Jorge. 03) Ao Prefeito, através da SMGG, solicitando informações e uma listagem completa 
de onde está sendo ou será investido os vinte e quatro milhões disponibilizados junto aos cofres 
públicos. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Cleber e Gervásio.  
Vereador CLEBER – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU e SMMA, solicitando mais unidades de 
eco-ponto (containers), no Bairro COHAB Blocos. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Jorge, Imília e Gervásio. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando a troca das 
lâmpadas de dois postes na Rua Jeferson Luiz Mello Carvalho, em frente aos nºs 66 e 76, Bairro 
Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com associação da Vereadora Imília. Vereador 
MARQUINHOS – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, vistoria no esgoto da Rua Pedro 
Berghental, nº 76, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com associação da Vereadora Imília. 
02) Ao Supermercado Menger, parabenizando pela fase final de ampliação, trazendo mais emprego 
para o Município. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Imília, Cleber, 
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Nelson, Jorge, Adão, Caco, Ventania e Maninho. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o 
conserto urgente de uma cratera na esquina da Rua Avelino Gonçalves de Lima, esquina com a 
Rua Tropeiros, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Adão, Clebr, Imília e Ventania. Vereador NELSON – 01) Ao Prefeito e à CORSAN, solicitando 
providências quanto a demora nos consertos realizados no Município, bem como, esclarecimentos 
para quem pode-se reclamar sobre isso, pois abrem os buracos para consertos, mas não fecham. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Caco, Maninho, Adão e Imília. 
02) Ao Prefeito, solicitando providências sobre a demora no trabalho da ponte da Rua Maurício 
Cardoso, que pararam novamente. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Imília, Cleber, Caco, Maninho e Jorge. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a colocação 
de redutor de velocidade na esquina da Ruas Marquês de Barbacena e Ivoti, Bairro Vargas. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Imília, Maninho. Vereador 
MANINHO – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o conserto do asfalto, próximo ao Clube 
Sapucaiense, no local foi feito um recorte e motoristas tem invadido a pista contrária para desviar, 
correndo risco de acidentes. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, 
Adão e Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a limpeza no entorno da Escola 
Francisco Greiss. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Cleber e 
Imília. Vereadora RAQUEL – 01) Ao Conselho Tutelar, parabenizando pelo segundo encontro de 
rede, no Auditório da Escola São Lucas, orientando a população sobre métodos anticoncepcionais 
e cuidados com o corpo, com o tema “Gravidez na adolescência não é brincadeira”. Aprovado por 
unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMSMU, e SMO, a limpeza da calçada na Rua Nossa Senhora da Conceição, esquina 
com a Rua Casemiro de Abreu, Bairro Centro e colocação de tampa de bueiro. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Caco e Ventania. 03) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMST, revitalização das faixas de segurança no entorno da Escola Estadual 
Rita de Cássia. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania, 
Cleber, Nelson e Gervásio. 04) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a restauração dos   
redutores de velocidade localizados na Rua Henrique Dias e Rua Alegrete, Bairro Diehl. Aprovado 
por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Cleber e Nelson. Neste instante a 
Vereadora Raquel – Presidente da Casa, solicitou a Comissão de Legislação e Justiça, que 
agendasse reunião para apreciação e apresentação de Parecer aos Projetos da Pauta. A Comissão 
definiu que dia cinco de março,quinta-feira, às nove horas e trinta minutos, haverá reunião. Passou-
se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador CLEBER – (06min. cedidos pelo 
Vereador Jorge) – Cumprimentou a todos. Agradeceu ao Vereador Jorge pela cedência do tempo 
e explanou sobre situações que desde 2017 os Vereadores solicitam e somente agora em 2020 
estão vendo, serviços realizados de maneira paliativa,  como exemplo a limpeza dos Cemitérios, foi 
feita, sendo importante registrar o fato, pois tentam dar o mínimo de retorno  aos munícipes, 
ressaltando que as pessoas quando pagam a taxa, pelo local onde tem seus entes queridos, querem 
um pouco de respeito, não apenas em época de eleição, mas durante os quatro anos da Legislatura, 
sabe-se que manter dois cemitérios não é fácil, mas o cidadão paga uma taxa e quer um retorno, 
da mesma forma é a taxa de iluminação pública, o cidadão paga, mas quer uma boa iluminação 
pública em sua rua, também pagamos o IPTU, para termos as nossas vias com uma trafegabilidade 
boa, principalmente os moradores da área rural, que se queixam muito referente a esta situação, é 
como a taxa da CORSAN, pela água, queremos um abastecimento digno, não como acontece com 
moradores do Bairro Vargas, que ficam dois, três dias, sem água, com certeza ligam para os 
Vereadores, mas quando a água volta, a qualidade é péssima, fazendo o Vereador Orador um 
contraponto, que é o fato de todos nós terem que nos reeducarmos quanto ao uso consciente da 
água, pois sabe-se que não teremos este recurso  a vida inteira, sendo que, como sociedade e 
como Vereadores, no ato de propor melhorias e fiscalizar, deveriam cobrar a CORSAN, cobrar a 
realização de uma audiência pública, para saber como fazer todo este movimento, sendo que, com 
a CORSAN já é uma parceria de mais de trinta anos, sendo necessário cobrar essas melhorias em 
conjunto, todos os Vereadores juntos, pois é uma pauta que envolve água, envolve sustentabilidade, 
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de nosso município, para os próximos anos, deixando  o Vereador Orador seu apelo a todos os 
Vereadores, para retomarem a pauta de uma audiência pública, para convidar o Presidente da 
CORSAN, para falar sobre a estrutura que existe, quais as dificuldades, para ver o que pode ser 
cobrado da Sede Estadual da CORSAN. Novamente parabenizou a Secretaria de Obras pela 
limpeza dos Cemitérios, pois tem certeza que as pessoas não querem esse serviço apenas em ano 
de eleição, mas todos os anos, conforme pagam suas taxas. Agradeceu e encerrou. Vereador 
NELSON – (06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que  é inadmissível um Bairro como a Vargas, 
em pleno feriado de fim de ano, com um calor de trinta e nove graus, ficar sem água, a estrutura da 
CORSAN não suporta mais o tamanho de Sapucaia do Sul, não é possível que empresas na RS118, 
não possam trabalhar por não ter água, inadmissível,  tendo a representação de Deputados 
Estaduais que Sapucaia tem, ter o trabalho que tem efetuado pela CORSAN, o Gerente de Sapucaia 
do Sul não tem culpa, faz o que pode, as pessoas pagam pela água, mas não tem a água, 
ressaltando que terão que se reunir os onze Vereadores e ir atrás de solução, pois outros políticos 
não farão, tem que ser os Vereadores, o trabalho da CORSAN é um trabalho falido, um contrato de 
trinta e cinco anos entre Executivo e CORSAN, para fazerem o trabalho péssimo que estão 
efetuando, ressaltando a necessidade de fazerem uma reunião dos onze Vereadores, também com 
alguns Deputados presentes se possível, com a CORSAN Estadual, a situação não poderá 
continuar como está. 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 onze horas e quarenta 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 Divisão 
de Processos Legislativos. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 03 de março de 2020. 
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