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Aos  dezoito  dias  do  mês  de  fevereiro  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  um
(18/02/2021),  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  1ª
Sessão  Plenária  Ordinária,  da  1ª  Sessão  Legislativa,  da  15ª  Legislatura,  devidamente
convocada para a data e horário acima descritos. Estiveram presentes os Vereadores que
assinaram  o  Livro  de  Presenças  na  ordem  que  segue:  Cláudio  Bozo  (PP);  Gabriel
Rodrigues  (PP);  Evandro  Salermo  (Gã)  (MDB);  Machado  da  Vitória  (PSB);  Jorge
Barbosa (PSD); Veridiana Pacheco (PRTB); Ventania (Republicanos), Átila Andrade (PT),
Raquel Moraes (PDT); Caco (MDB) e Gabriela Ortiz (PDT). O Prefeito Municipal Volmir
Rodrigues,  estava presente  e  foi  convidado a  compor  a  Mesa dos Trabalhos.  Após
constatar  o  quórum  necessário  a  realização  da  Sessão  o  Vereador  Jorge  Barbosa  –
Presidente da Casa, deu por aberto os trabalhos. No ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE:
A Vereadora Veridiana, - Secretária, fez a leitura de um trecho bíblico. Também fez a leitura
dos Expedientes Recebidos: Mensagem nº 03/2021 – Origem do Poder Executivo; Proc.n°
21613/003/21 –  Origem  da  Vereadora  Gabriela  Ortiz  (PDT)  –  PROJETO  DE  LEI
LEGISLATIVO nº 001/21 – Institui a obrigatoriedade de atualização do Portal da transparência
e do endereço eletrônico da Prefeitura de Sapucaia do Sul com dados relativos ao COVID -
19 e dá outras providências.  Proc.n° 21614/004/21 – Origem da Vereadora Gabriela Ortiz
(PDT) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 002/21 – Institui a Política Municipal de Adoção
de  Cães  e  Gatos  em situação  de  Rua.  A Vereadora  autora,  retificou:   “onde  consta
Projeto de Lei,  deve constar  indicação ao Senhor Prefeito”. Proc.  nº  21615/005/21 –
Origem do Vereador  Gabriel  (PP) –  INDICAÇÃO Nº 001-  Indicação de Lei,  sugerindo ao
Sr.Prefeito a oferta de vagas no ensino médio, nas escolas públicas municipais, na cidade de
Sapucaia do Sul. Retirado pelo autor. Proc. nº 21616/006/21 – Origem do Vereador Gabriel
(PP) – INDICAÇÃO N° 002 – Indicação de Lei, sugerindo ao Senhor Prefeito a Instalação de
Eco Pontos na cidade de Sapucaia do Sul.  Retirado pelo autor. Proc. nº 21617/007/21 –
Origem do Vereador Caco(MDB) – INDICAÇÃO N° 003 – Ao Prefeito Municipal, solicitando a
adesão do Município ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM).  Proc. nº
21618/008/21  –  Origem  do  Vereador  Caco  (MDB)  –  INDICAÇÃO  N°  004  –  Ao  Prefeito
Municipal, solicitando a pavimentação asfáltica da Travessa Liberdade, Bairro Boa Vista, em
toda sua extensão. Proc. nº 21619/009/21 – Origem do Vereador Caco (MDB) – INDICAÇÃO
N° 005 – Ao Prefeito Municipal,  solicitando que o município conceda ajuda de custo aos
atletas, equipes esportivas, artistas e grupos artísticos que em plena atividade representarão
o  município  em  competições  e/ou apresentações  a  nível  regional,  estadual,  nacional  e
internacional. Proc. nº 21620/010/21 – Origem da Vereadora Veridiana (PRTB) – INDICAÇÃO
N° 006 – Indicação do Programa Municipal de Frentes de Trabalho e Geração de Emprego e
Renda e dá outras providências.  Proc. nº 21621/011/21  – Origem da Vereadora Veridiana
(PRTB)  –  INDICAÇÃO  N°  007  –  Indicação  do  Programa  do  Governo  Jovem  Aprendiz
Municipal.  Proc.  nº  21622/012/21 –  Origem  do  Vereador  Machado  da  Vitória  (PSB)  –
INDICAÇÃO N°  008 –  Ao Poder  Executivo  Municipal,  Secretário  de  Obras  e  Mobilidade,
providências  referentes  à  Iluminação  Pública  do  Bairro  Vargas.  Proc.  nº  21623/013/21 –
Origem do Vereador Machado da Vitória (PSB) – INDICAÇÃO N° 009 – Ao Poder Executivo
Municipal,  Secretário  de  Obras  e  Mobilidade,  providências  referentes  a  alagamentos
causados devido a bueiro entupido na Rua Osvaldo Aranha, 92 ao 103, Bairro Três Portos.
Proc. nº 21624/014/21 – Origem do Vereador Machado da Vitória (PSB) – INDICAÇÃO N° 010
– Ao Poder Executivo Municipal, Secretário de Obras e Mobilidade, providências referentes à



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

pavimentação asfáltica, em um pequeno trecho da Rua Ari Cabral, 419, Bairro Sete. Proc. nº
21625/015/21 –  Origem  da  Vereadora  Gabriela  Ortiz  (PDT)  –  INDICAÇÃO  N°  011  –
Implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua Vitor Meireles, em frente ao nº
110, Bairro Boa Vista.  Proc. nº 21626/016/21 – Origem do Vereador Cláudio Bozo (PP) –
INDICAÇÃO N° 012 – Ao Sr. Prefeito Municipal, no sentido de que seja revitalizado e efetuada
a limpeza no campo e arena de areia, existente na Rua Reinaldo Bohrer, Bairro Ipiranga, esta
cidade,  anexo ao campo de futebol  do Esporte  Clube Operário.  Proc.  nº  21629/019/21 –
Origem da Vereadora Veridiana (PRTB) – INDICAÇÃO N° 015 – Indicação para a criação dos
cargos de Psicólogo e Assistente social para atuarem nas escolas municipais, como preconiza
a  Lei  Federal  nº  13.935/2019.  Proc.  nº  21630/020/21 –  Origem  do  Vereador  Ventania
(Republicanos) – INDICAÇÃO N° 016 – Ao Sr. Prefeito Municipal, para liberar vendas dos
túmulos antigos nos cemitérios. O valor é de R$ 3.652,22 sendo que 8% do valor do terreno
vendido vai para os cofres da Prefeitura, para vender tem que colocar em dia, se tiver em
atraso  com  o  pagamento  anual.  Efetuar  o  cadastramento  de  duas  pessoas  da  família
responsável,  para  que  assim  seja  facilitado  o  acesso  à  família  responsável.  Proc.  nº
21631/021/21 – Origem do Vereador Ventania (Republicanos) – INDICAÇÃO N° 017 – Ao Sr.
Prefeito Municipal, para não haver mais plantão funerário no hospital, sendo assim efetuando
cadastramento de todas funerárias  de Sapucaia  do Sul  e  que todas possam atender  via
assistência social, para que o necessitado procure a funerária de sua preferência.  Proc. nº
21632/022/21 – Origem do Vereador  Cláudio  Bozo (PP)  –  INDICAÇÃO N° 018 –  Ao Sr.
Prefeito Municipal, no sentido de que seja limpa e revitalizada a Praça Recanto das Rosas,
com a criação de pista de caminhada, na Rua Reinaldo Boré, Bairro Ipiranga, nesta cidade.
Proc. nº 21633/023/21 – Origem do Vereador Cláudio Bozo (PP) – INDICAÇÃO N° 019 – Ao
Sr.  Prefeito  Municipal,  no  sentido  de  que  sejam instaladas  lixeiras  seletivas,  com cunho
ecológico,  em diversos  pontos  da  cidade.  Proc.  nº  21634/024/21 –  Origem do  Vereador
Gabriel  (PP)  –  INDICAÇÃO N°  020  –  Ao  Poder  Executivo  Municipal,  Sr.  Prefeito  Volmir
Rodrigues,  no  sentido  de  que  o  Projeto  de  Ginástica  Comunitária  seja  instituído  como
programação no calendário anual da Secretaria Municipal de Esporte e Laser (SMEL). Proc.
nº 21635/025/21 – Origem do Vereador Átila Andrade (PT) – INDICAÇÃO N° 021– Ao Sr.
Ernesto Luiz Vasconcellos Eichler, da 1° Superintendência Regional – Esteio – DAER RS no
sentido de que apresente a esta Casa Legislativa previsão para a construção de Passarelas
entre o km 0 ao km 5, bem como estudo técnico para implantação de semáforos sob o viaduto
no km 03,  na  ERS 118 –  Rodovia  Mário  Quintana.  Proc.  nº  21636/026/21 –  Origem da
Vereadora Raquel do Posto (PDT) – INDICAÇÃO N° 022 – Ao DAER solicitando a instalação
de  um  Semáforo  no  Cruzamento  da  ERS  118,  com  a  Av.Coronel  Theodomiro  Porto  da
Fonseca, Sapucaia do Sul.  Proc. nº 21637/027/21 – Origem da Vereadora Raquel do Posto
(PDT) – INDICAÇÃO N° 023 – Ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando a
inclusão dos Professores da Rede Pública e Privada no Plano de Imunização contra a Covid
-19. Proc. nº 21638/028/21 – Origem da Vereadora Raquel do Posto (PDT)  – INDICAÇÃO N°
024 – À Prefeitura  Municipal de Sapucaia do Sul, solicitando a inclusão dos Professores da
Rede Pública e Privada no Plano de Imunização contra a Covid - 19. As Indicações foram
aprovadas em bloco, por unanimidade, sem discussões. Ofício nº 01/2021 - Assembleia
Legislativa  –  Deputado  Airton  Lima;  Ofício  da  Caixa  Econômica  Federal  nº
1335/2020/REGOVNH.  Votação  das  Atas  nºs  10.585  e  10.588,  foram  aprovadas  por
unanimidade,  sem  retificações  nem  alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais: Vereador Átila – 01) Ao Prefeito, solicitando através
do setor competente, a limpeza e desassoreamento do Arroio José Joaquim, trecho entre e
BR  116  e  Avenida  Rubem  Berta.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Cláudio Bozo e Jorge.  02) Ao Prefeito, solicitando através do setor competente,
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providências  para  intervenção  em  uma  cratera  na  área  de  preservação  ambiental  no
Loteamento Colina Verde, Bairro Vargas, tendo como referência esquina da Rua Colibri com a
Rua  Caturritas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Jorge  e
Evandro.  Vereador  Ventania  –  01)  Ao  Prefeito,  solicitando através  do  setor  competente,
capina e limpeza junto a praça de lazer no Bairro Capão da Cruz, bem como nos arredores da
Escola Padre Darcy Fernandes. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador
Jorge. 02) Agradecendo toda equipe da FHGV, pelo excelente atendimento prestado quando
esteve internado para tratamento da COVID 19. Aprovado em Nome do Poder Legislativo.
Vereadora  Raquel  –  01) Ao  Presidente  da  Comissão  de  Saúde,  solicitando  que  seja
convidada a Secretária Municipal de Saúde, para prestar esclarecimentos nesta Casa, sobre
as medidas adotas para enfrentamento ao coronavírus, bem como a vacinação no Município.
Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores Jorge  e  Ventania.  02)  Ao
Governo Federal, externando Nota de Repúdio pela “farra da pinha e cerveja”, no Exército
Brasileiro. Aprovado por unanimidade. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando através
do setor competente, que seja disposto no calendário de prioridades da vacina de imunização
da COVID 19 aos agentes funerários.  Aprovado por unanimidade,  com a associação dos
Vereadores Jorge e Cláudio Bozo.  Vereador Evandro – 01) Ao Prefeito, solicitando através
do setor competente, providências quanto ao mau cheiro proveniente da rede de esgoto, na
Avenida Américo Vespúcio, junto ao Food Park da Rotatória. Aprovado por unanimidade, com
a associação do Vereador Ventania.  Vereador Cláudio Bozo – 01) Ao Prefeito, solicitando
através  do  setor  competente,  o  asfaltamento  da  Rua  Querino  Andrade.  Aprovado  por
unanimidade.  02) Ao Prefeito,  solicitando através do setor  competente,  a limpeza junto a
Igreja  localizada  no  Núcleo  Habitacional  João  Goulart,  COHAB  Blocos.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Ventania.  Vereador Machado da
Vitória - 01) Ao Prefeito, solicitando através do setor competente, a limpeza na Av. Mauá,
especialmente próximo ao viaduto da Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação
do Vereador  Átila.  Requerimento Nome do Poder  Legislativo (sugestão da Vereadora
Raquel), parabenizando o Prefeito, pois os ofícios e solicitações de todos Vereadores estão
sendo  atendidos.  Aprovado.  Requerimento  Nome  do  Poder  Legislativo  (sugestão  do
Vereador Átila). Ao Superintendente do DAER, solicitando realização de Audiência Pública
nesta  Casa  Legislativa,  para  esclarecimentos  quanto  aos  projetos  de  implantação  de
passarelas no trecho do km 0 ao km 05 da ERS 118, no perímetro urbano de Sapucaia do
Sul,  bem como o estudo para implantação de semáforos sob o viaduto no km 03,  ainda
sinalizações para pedestres e placa sinalizando. Aprovado.  Requerimento Nome do Poder
Legislativo (sugestão do Vereador  Átila).  Ao Prefeito,  solicitando que seja  notificada a
Empresa CONECTA, para que reestabeleça a iluminação pública na Rua Hergasto Crespo,
pois  foi  desligada  para  a  troca  de  postes.  Aprovado.  Requerimento  Nome  do  Poder
Legislativo (sugestão do Vereador Machado da Vitória). À RGE Sul, solicitando que sejam
ampliados no Município os postos de atendimento à população. Aprovado. Vereador Jorge –
01) Ao Prefeito, solicitando através do setor competente, a limpeza e corte de vegetação na
praça da Rua Mariano do Canto, próximo ao viaduto da Vargas. Aprovado por unanimidade,
com  a  associação  do  Vereador  Ventania.  Requerimento  Nome  do  Poder  Legislativo
(sugestão  do  Vereador  Evandro).  Aos  Correios, solicitando  esclarecimentos  pela  não
entrega de correspondências  em alguns bairros da cidade.  Aprovado.  Não havendo mais
Requerimentos Verbais, passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador
Átila (06min.) Cumprimentou a todos. Falou sobre a crise financeira que tem se agravado a
cada dia, deixando milhões de famílias sem emprego, renda e sem perspectiva de melhora.
Infelizmente as decisões do Governo Bolsonaro vêm agravando mais esta situação. Falou
ainda, que a duplicação da ERS 118, ficou boa, melhorou o fluxo de veículos, mas faltaram as
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passarelas. Sobre a educação, disse que o ensino fundamental é bom, mas o ensino médio é
carente. Em aparte o Vereador Gabriel, disse que o governo municipal vai disponibilizar vagas
para o ensino médio nas escolas municipais. Continuando o Vereador Átila disse que ensino
médio é obrigação do Estado, não precisa gastar recursos do Município e sim cobrar do
Governo do Estado que cumpra sua obrigação. Agradeceu encerrou. Vereador Cláudio Bozo
(06min.) Cumprimentou a todos. Falou sobre sua satisfação em estar retornando a esta Casa.
Desejou  que  Deus  abençoasse  a  todos  e  que  consigam  fazer  em  excelente  mandato,
trabalhando cada vez mais e melhor pela cidade. Agradeceu e encerrou. O Vereador Jorge,
transferiu  a  presidência  dos  trabalhos  para  fazer  seu  pronunciamento.  Vereador  Jorge
(06min.)  (tempo  cedido  pelo  Vereador  Evandro) Cumprimentou  a  todos.  Agradeceu  a
cedência do tempo. Parabenizou a Vereadora Raquel,  pelo reconhecimento a atenção do
senhor Prefeito, com os onze Vereadores. Agradeceu a população por tê-lo reconduzido ao
Poder Legislativo, afirmou que continuará trabalhando sempre por esta cidade.  Agradeceu e
encerrou. Vereadora Gabriela (06 min.) Cumprimentou a todos. Falou sobre os Projetos que
apresentou que se referem a  obrigatoriedade de atualização do Portal da Transparência da
Prefeitura com dados relativos ao COVID-19 e Projeto de Política Municipal de Adoção de
cães e gatos em situação de rua. Também manifestou sua posição contrária ao Programa de
Militarização das Escolas, pois isso é retroceder. Agradeceu e encerrou.  Vereador Gabriel
Rodrigues (06min).  Cumprimentou a todos. Falou sobre educação, que é educação não é
custo e sim investimento e priorizando educação o Município tem muito a crescer. Agradeceu
e encerrou.  Prefeito Municipal Volmir Rodrigues – Cumprimentou a todos. Disse que fez
questão de estar presente nesta primeira Sessão Ordinária, pois os Vereadores representam
a comunidade sapucaiense. Disse que os dados que referem-se a COVID-19, são atualizados
diariamente  no site da Prefeitura, redes sociais e são enviados diariamente ao Ministério
Público relação das pessoas que foram vacinadas, inclusive Sapucaia é a primeira cidade a
vacinar  pessoas com oitenta  anos.  Falou sobre a  administração do Município,  que estão
pagando algumas dívidas, renegociaram outras, inclusive a empresa contratada para fazer a
operação  tapa-buracos  havia  parado  por  falta  de  pagamento,  mas  já  estão  retomando
conforme o Edital, foi suspensa judicialmente a prestação de serviço da empresa responsável
pela iluminação pública, será regularizada nos próximos dias e na próxima semana iniciará o
serviço de limpeza e capina da cidade, portanto estão trabalhando sério e com transparência,
pretendem organizar uma cidade limpa e organizada, pois é isso que a população quer. Falou
ainda  sobre  a  educação  que  pretendem  trabalhar  em  conjunto  com  o  Estado.  Finalizou
desejando que os senhores Vereadores façam um bom trabalho e que enquanto Prefeito vai
trabalhar  com  lisura  e  transparência.  Agradeceu  e  encerrou.  Nada  mais  havendo  a  ser
tratado, o Vereador Jorge Barbosa – Presidente, agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte minutos. Determinou a lavratura desta
Ata, que será pelo mesmo e Vereadora Veridiana Pacheco – Secretária, assinada em duas
vias de igual forma e teor. 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, 18 de fevereiro de 2021. 

 
                                                                                                           JORGE BARBOSA
                                                                                                           Vereador Presidente
                                                                                          
VERIDIANA FERNANDES PACHECO 
              Vereadora Secretária


