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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil  e vinte  e um
(23/02/2021),  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  2ª
Sessão  Plenária  Ordinária,  da  1ª  Sessão  Legislativa,  da  15ª  Legislatura.  Presentes  os
Vereadores que assinaram o Livro de Presenças na ordem que segue:  Gabriel Rodrigues
(PP); Evandro Salermo (Gã) (MDB); Jorge Barbosa (PSD); Machado da Vitória (PSB);
Veridiana  Pacheco  (PRTB);  Raquel  do  Posto  (PDT);  Átila  Andrade  (PT);  Ventania
(REPUBLICANOS) e Gabriela  Ortiz  (PDT).  Os Vereadores Cláudio Bozo (PP) e Caco
(MDB) participaram de forma online.  Após constatar o quorum necessário à realização da
Sessão o Vereador Jorge Barbosa - Presidente, invocou a proteção de Deus e deu por aberta
a mesma e solicitou a Vereadora Veridiana – Secretária, a leitura de um trecho bíblico. De
imediato, passou-se a Leitura dos Encaminhados à Casa:  Leitura do Expediente Oriundo do
Poder Executivo, a saber, Ofc.nº 104-GP/2021 – Solicitando a confirmação da Indicação
para  o  Conselho  Municipal  do  Plano  Diretor  –  CONGEPLAD,  Presidente  e  Vice-
Presidente da Comissão de Serviços Urbanos. De imediato foram confirmados os nomes
dos Vereadores Gabriel Rodrigues – Titular  e Caco – Suplente. Leitura dos expedientes
oriundos  do  Poder  Legislativo:  PROC.  nº  21645/035/2021  –  Origem  da  Vereadora
Veridiana Pacheco   -  PROJETO DE LEI  N°003/21  –  Fica  instituído,  no  Município  de
Sapucaia do Sul, o dia do SKATE;  PROC. nº 21627/017/2021 – Origem da Vereadora
Gabriela Ortiz - Indicação 013 – Ao Prefeito Municipal, solicitando o capeamento asfáltico,
da Rua Gilberto Ferraz, Bairro Lomba da Palmeira; PROC. nº 21628/018/2021 – Origem
da  Vereadora  Gabriela  Ortiz  -  Indicação  014  –  Ao  Prefeito  Municipal,  solicitando  o
capeamento  asfáltico,  da  Rua  Alvarez  de  Azevedo,  Bairro  Walderez;  PROC.  nº
21639/029/2021 – Origem do Vereador Caco -  Indicação 026 – Ao Prefeito Municipal,
solicitando a pavimentação asfáltica, da Rua Palmares, Bairro Pasqualini, em toda a sua
extensão; PROC. nº 21640/030/2021 – Origem do Vereador Caco - Indicação 027 – Ao
Prefeito Municipal, solicitando a pavimentação asfáltica da Av.Cristo Rei, Bairro Carioca,
em  toda  a  sua  extensão;  PROC.  nº  21641/031/2021  –  Origem  do  Vereador  Caco  -
Indicação 028 –  Ao Prefeito  Municipal,  solicitando a  pavimentação asfáltica,  do  Beco
Tatuíra, Bairro Boa Vista, em toda a sua extensão;  PROC. nº 21642/032/2021 – Origem
do  Vereador  Machado  da  Vitória   -  Indicação  029  –  Ao  Poder  Executivo  Municipal,
Secretário de Obras e Mobilidade, providências referentes a iluminação pública do Bairro
Boa  Vista,  Indicação  retirada  pelo  Autor,  pois  o  trabalho  já  foi  realizado;  PROC.  nº
21643/033/2021 – Origem do Vereador Machado da Vitória  - Indicação 030 – Ao Poder
Executivo Municipal, Secretário de Obras e Mobilidade, providências referentes ao reparo
em toda a via da Av.Mauá; PROC. nº 21644/034/2021 – Origem do Vereador Machado da
Vitória   -  Indicação  031  –  Ao  Poder  Executivo  Municipal,  Secretaria  Municipal  de
Segurança  e  Trânsito  e  Secretaria  de  Obras  e  Mobilidade,  providências  referentes  à
urgência do reparo do desnível do chão da parada de ônibus que está causando perigo a
comunidade, na Rua Ivoti, 40, Bairro Vargas, Indicação retirada pelo Autor, pois o trabalho
já  foi  realizado;  PROC.  nº  21646/036/2021  –  Origem da  Vereadora  Gabriela  Ortiz   -
Indicação 033 – Ao Prefeito Municipal, solicitando, através da Secretaria competente, o
capeamento  asfáltico  da Rua Araquã,  Bairro  Pasqualini; PROC. nº  21647/037/2021 –
Origem do Vereador Cláudio Bozo  - Indicação 034 – Ao Sr.Prefeito, no sentido de que
seja  construída  ponte  sobre  o  Arroio  José  Joaquim,  próximo ao  Campo do  Vera,  na
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Av.José Joaquim, s/nº, Bairro Sial, nesta cidade;  PROC. nº 21648/038/2021 – Origem do
Vereador Cláudio Bozo  - Indicação 035 – Ao Sr.Prefeito, no sentido do corte de grama,
construção de cancha para vôlei e futebol e a instalação de academia ao ar livre, para a
área institucional da Rua Democratino Alves, Loteamento Recanto Verde, Bairro Lomba
da Palmeira;  PROC. nº 21649/039/2021 – Origem do Vereador Cláudio Bozo  - Indicação
036  –  Ao  Sr.Prefeito,  no  sentido  da  pavimentação  asfáltica  com  drenagem  da  Rua
Querino Andrade, Bairro Sial;  PROC. nº 21650/040/2021 – Origem do Vereador Gabriel
Rodrigues  -  Indicação 037 – Ao Sr.Prefeito  Municipal,  para  a criação do Serviço de
Inspeção Municipal(SIM). Passou-se a apreciação da Ata nº 10.586, que foi aprovada sem
retificações,  nem  alterações.  Passou-se  ao  REQUERIMENTOS  VERBAIS: Vereador
Machado  –  01) Ao  Prefeito,  através  da  Secretaria  Municipal   de  Obras, solicitando  a
desobstrução e hidrojateamento dos canos de esgoto, na Rua Osvaldo Aranha, Bairro
Três Portos, devido aos inúmeros alagamentos no local. Aprovado por unanimidade,  com
a associação dos Vereadores Cláudio Bozo, Raquel, Veridiana, Evandro e Gabriel. 02) Ao
Prefeito, através da Secretaria Municipal de Obras, solicitando a desobstrução dos canos
de esgoto, na Rua Santa Luzia, esquina com a Av. Valdomimo Machado, pois os bueiros
encontram-se entupidos. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Jorge, Cláudio Bozo, Caco, Raquel e Gabriel. Vereador Cláudio Bozo – 01) Ao Prefeito,
solicitando através da SMO, reparos no cruzamento próximo ao Corpo de Bombeiros,
onde existe um grande desnível, que tem causado grandes transtornos inclusive um carro
terminou  invadindo  a  sorveteria  por  tentar  desviar  deste  buraco.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Veridiana e Átila. Vereador
Gabriel Rodrigues – 01) Ao Prefeito, solicita através da SMO, o conserto de um bueiro,
na Rua Frei Damião, esquina com a Av. Valdomimo Machado. Aprovado por unanimidade,
com  a  associação  dos  Vereadores  Raquel,  Evandro  e  Machado  da  Vitória.  02)  Ao
Prefeito,  solicitando  através  da  SMS  e  FHGV,  que  passe  a  ter  dois  horários  de
informações,  aos familiares  de pacientes  que estão na ala  da  COVID-19 no Hospital
Municipal Getúlio Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Raquel,  Veridiana,  Caco,  Bozo  e  Átila.  Vereador  Evandro  Salermo  (Gã)  –  01)  Ao
Prefeito, solicitando através da SMO, a capina e roçada no pátio da Escola Guianuba. A
escola encontra-se com a vegetação alta em todo pátio,  impossibilitando o uso pelos
alunos e professores, o que torna perigoso dificultando a iluminação do pátio da escola. A
Escola não dispõe  de verba para a realização do serviço e os alunos da Escola Municipal
Júlio  Casado  também  utilizam  o  pátio  da  Escola  Guianuba  em  eventos,  através  de
parceria das direções de escola, pois existe um portão de acesso na divisa das duas
escolas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, Caco,
Gabriel, Jorge e Raquel. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o recolhimento de
podas realizadas pela RGE Sul, em frente a Escola Guianuba, pois os galhos impedem a
passagem  segura  dos  moradores,  obrigando-os  a  transitar  na  rua  junto  aos  carros.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel  e Machado da
Vitória.  03)  (Nome  do  Poder  Legislativo)  À  CORSAN,  solicitando  esclarecimentos,
quanto ao conserto de pavimentação que deve ser feito após serviços realizados nos
encanamentos. Em muitas ruas é deixado de lado, tanto em ruas asfaltadas, quanto em
ruas com calçamento irregular. Aprovado.  Vereador Caco – 01) À CORSAN, solicitando
conserto de vazamento na Rua Sebastião Fanti,  nº 714, Bairro Fortuna. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Bozo, Jorge e Raquel.  02) (Em Nome
do Poder Legislativo) - Ao Prefeito, parabenizando toda a administração municipal pelo



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

trabalho, pela colocação de mais 10 leitos no HMGV. Aprovado por unanimidade. 03) Ao
Prefeito, parabenizando pelo excelente trabalho, pois sempre atende a todos, inclusive
ligações telefônicas em qualquer horário, sempre atende ou retorna as ligações. Aprovado
por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Cláudio  Bozo,  Gabriel  e
Ventania.  Vereadora Raquel – 01)  Ao Prefeito, solicitando através da SMS, a inclusão
dos  trabalhadores  que  atuam  nos  cemitérios  do  Município  (coveiros)  e  os  Agentes
Funerários no Plano de Imunização contra o COVID-19. Aprovado por unanimidade, com
a associação dos Vereadores Jorge, Claúdio Bozo, Caco, Machado da Vitória e Evandro.
02)  Ao Prefeito,  solicitando através da SME, esclarecimentos acerca dos motivos que
levaram a remoção de uma professora de história,  que lecionava na EMEF Marechal
Bitencourt a mais de 20 anos, deixando a escola sem professor da respectiva disciplina.
Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Àtila.  Em Nome do Poder
Legislativo (sugestão da Vereadora Gabriela) – 01) À Comissão de Serviços Urbanos
da Casa,  solicitando que busque agendar  reunião com a empresa responsável  pelos
ônibus em Sapucaia, para ver a possibilidade de fazer mais vezes a limpeza dos ônibus.
Aprovado por unanimidade.  Em Nome do Poder Legislativo (sugestão da Vereadora
Raquel)  - 01)  À Comissão de Educação da Casa, solicitando que convide a Secretária
Municipal de Educação para vir a esta Casa fazer alguns esclarecimentos. Aprovado por
unanimidade.  Vereador Ventania – 01)  -  Ao Prefeito,  solicitando através da SMO, o
conserto de um buraco que está atrapalhando os carros de estacionar no comércio na
Rua Theodomiro Porto da Fonseca em frente ao número 1807, Bairro João de Barro.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Cláudio Bozo, Átila
e Evandro. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a limpeza no acostamento da Av.
Justino  Camboim,  do  Cemitério  até  o  Loteamento  Jardim das  Rosas,  pois  o  mesmo
encontra-se  com  brejo  alto  dificultando  a  passagem  dos  pedestres.  Aprovado  por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Átila,  Caco,  Evandro  e  Gabriel.
Vereador  Átila  –  01)  Ao  Prefeito,  solicitando  que  notifique  a  Empresa  Conecta
Empreendimentos  Ltda.,  para  que  reestabeleça  a  iluminação  pública  que  a  mesma
desligou quando substituiu os postes em toda extensão da Rua Hergasto Crespo, Bairro
Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge,
Caco  e  Cláudio  Bozo.  02)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMST,  que  seja
providenciado a sinalização viária horizontal e/ou vertical em toda sua extensão (pintura
horizontal,  placas  de  sinalização);  bem  como  estudo  e  implantação  de  redutor  de
velocidade (quebra-molas)  na  Rua Padre  Réus,  Bairro  Capão da Cruz.  Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Ventania e Machado da Vitória.
03)  (Em Nome da Casa)  Ao Prefeito,  no  sentido  de que seja  reajustado o  valor  do
repasse para beneficiários do aluguel social,  previsto no artigo 12 da Lei Municipal nº
3.437 de 20 de maio de 2013. Aprovado por unanimidade. Requerimento em Nome do
Poder Legislativo (sugestão da Vereadora Veridiana) – 01)  À Comissão de Serviços
Urbanos, Habitação e Segurança, solicitando que sejam tomadas providências quanto a
situação  dos  moradores  da  Colina  junto  a  CEF  e  Cooperativa  Inovar.  Aprovado  por
unanimidade.  Vereador  Jorge  –  01)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  das  SMO,  o
calçamento regular  da Travessa do Passeio,  Bairro  Pasqualini,  pois  é  a única rua do
bairro que ainda e totalmente chão batido e isso causa transtornos para os moradores da
região.  Aprovado  por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores Caco,  Cláudio
Bozo,  Raquel,  Gabriel  e  Evandro.  02)  (Em Nome da Casa)   Ao Prefeito,  solicitando
através da SMO,  que sempre que for  efetuada a troca de postes,  a  iluminação seja
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instalada no mesmo momento da troca, para que não cause transtorno aos moradores.
Aprovado por  unanimidade.  Foram lidos  os  Processos encaminhados à Procuradoria  da
Casa.  Houve esclarecimentos  por  parte  do Procurador  da Casa,  João Roberto,  sobre as
Indicações dos Vereadores, conforme o que determina o Regimento Interno, no Art. 115, não
mais  serão  votadas,  apenas  lidas.  Passou-se  ao  Espaço  das  Considerações  Finais:
Vereador CACO – Dispensou. O Vereador Machado da Vitória assumiu a Presidência,
para o Vereador Jorge fazer uso da palavra. Vereador JORGE – Cumprimentou a todos.
Disse que  independente de ser oposição ou situação sempre procurou ser parceiro de todos
os Vereadores e sempre muito transparente com a população, bem como, devido a alguma
situação que ocorreu na Sessão anterior procuraram hoje corrigir, de imediato agradeceu ao
funcionário Cássio, pelo esforço de fazer com que tudo desse certo nesta Sessão. Falou ao
Vereador Átila que se solidariza com o seu requerimento, que em gestões anteriores sempre
houve uma briga constante,  quanto aos problemas em relação ao saneamento básico da
cidade, as redes de esgoto estão saturadas, entupimentos são frequentes, se estendendo até
os dias de hoje, pois o que parece é que não importa o que fica escondido, querem mostrar
as coisas que podemos enxergar, ou seja, prédios, construções, asfaltamento, mas não é
importante  os  encanamentos,  dando como exemplo,  que  uma casa não se começa pelo
telhado,  mas  sim  pelo  alicerce,  o  transtorno  será  grande  se  após  terminarem  grandes
construções  terem  que  mexer  nos  encanamentos  embaixo.  Falou  sobre  a  situação  das
prestadoras de serviços, em especial a RGE Sul, relembrando que houve muita cobrança na
Gestão anterior, pela Presidente da Casa, Vereadora Raquel,  tanto cobranças contra a RGE
Sul,  como contra  Prefeito  e  Secretários,  mesmo assim,  não houve êxito  nesta  pauta,  os
problemas continuaram, sendo hoje, necessário se reunir, com Prefeito, Secretários, RGE Sul,
enfim,  para  realmente  resolver  as  pendências  existentes  a  tanto  tempo,  visto  que   a
iluminação pública traz muito dinheiro aos cofres públicos. Em aparte o Vereador Átila disse
que  existem comunidades  querendo entrar  judicialmente  para  não  terem que pagar  pela
iluminação  pública,  já  que  não  usufruem  do  serviço.  Continuando  o  Vereador  Jorge
complementou  ainda dizendo que é perfeitamente  possível,  pois  se  não usufruem,  como
continuar pagando por um serviço, bem como, as taxas de limpeza em cemitérios, se não é
realizada a limpeza pelo Poder Público, como então o cidadão vão pagar; também tem a
questão dos  emaranhados de fios, caídos das redes, nas vias da cidade, até provocando
acidentes, assunto que deve ser cobrado também da RGE Sul. Em aparte o Vereador Átila
disse que o maior responsável  é o Poder Público, que permite todas essas empresas usarem
o solo urbano, por isso devem ter leis competentes para tais assuntos. Em aparte o Vereador
Bozo disse que já  viu  situação em que um cidadão que reclamou dessas cobranças  de
iluminação  pública,  obteve  a  resposta  que  teria  que  continuar  pagando.  Continuando  o
Vereador Jorge disse que é um absurdo, pagar mas não receber o serviço que está pagando,
é muito injusto. O Vereador Jorge se colocou a disposição de todos, Edis e Funcionários, para
o que precisarem, a Presidência da Casa estará de portas abertas para  todos, ressaltando
que devem todos os Vereadores reunirem-se para tratar da questão das Indicações, se serão
votadas ou não, que será parceiro para o que for melhor para a Casa. Agradeceu e encerrou.
O  Vereador  Jorge  retomou  a  Presidência  dos  Trabalhos.   Vereador  VENTANIA  –
Cumprimentou a todos. Iniciou dizendo que é bem difícil a situação da iluminação pública em
nosso Município,  citando como exemplo,  a sua própria rua,  que está às escuras,   e que
sempre que as pessoas perguntam, explica toda a situação novamente, mas crê que tudo irá
melhorar. Parabenizou a todos os Edis, dizendo que o povo os escolheu através do voto, para
que trabalhem  pelo povo,  que farão o melhor possível  com a ajuda também do Senhor
Prefeito. Parabenizou o Vereador Jorge, pela Presidência da Casa, ressaltando que também
sempre trabalharão juntos, pelo povo. Em aparte o Vereador Jorge agradeceu e disse que é
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sabedor de tudo que o Vereador Ventania passou  com um problema de saúde, bem como,
reforçou que também será parceiro e cumpridor de tudo que for acordado, entre os Edis.
Continuando  o  Vereador  Ventania  declamou  versos,  agradeceu  a  todos  e  encerrou.
Vereadora RAQUEL – Cumprimentou a todos. Iniciou parabenizando o Senhor Prefeito, pelo
excelente trabalho, sem olhar para siglas partidárias, atendendo demandas de todos os Edis,
bem como, lembrou  palavras do próprio Prefeito, de que não devemos aceitar tudo e dizer
que está tudo bem,  pois o que está errado, tem que ser corrigido. Fez a Vereadora críticas
construtivas, portanto, em primeiro lugar na área da saúde, quanto a falta de informação por
parte da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o Plano de Imunização do Município, pois não
basta usar  o  Site  da Prefeitura  para dizer  quantos  casos há de covid  ou quantos  óbitos
ocorreram, o que precisa é informar a população sobre o Plano de Imunização. Em aparte o
Vereador Átila disse que solicitou informação, mas o que recebeu do Executivo foi  o Site do
Governo Federal, ou seja, aqui em Sapucaia não há Plano de Imunização. Continuando a
Vereadora  Raquel,  disse  que  é  necessário  a  Secretaria  de  Saúde  fazer  um  Plano  de
Imunização para nosso Município, vir à esta Casa, trazer toda a informação necessária para
passar a população. Em aparte o Vereador Jorge sugeriu, se for necessário, os Vereadores
irem até a Secretaria para conversar. Continuando a Vereadora Raquel, disse que já solicitou
à Presidente da Comissão de Saúde desta Casa para convidar a Secretária de Saúde, para
vir à esta Casa, para tais esclarecimentos, principalmente, sobre os idosos que carecem  de
informações,  é  necessário  que a  Secretária  entenda a  grande importância  de  se  passar
informações para a população sobre o Plano de Imunização de nosso Município, lembrando
que Sapucaia está em bandeira preta, com protocolos de vermelha, estamos com alto risco
de  contágio,  a  UPA  estava  mandando  pacientes  embora,  por  não  terem  médicos  e
funcionários suficientes para o atendimento. O  segundo assunto é na área da Educação, a
Vereadora falou que solicitou esclarecimentos sobre as razões pelas quais estão trocando
professores de escolas onde lecionam a mais de  vinte anos, mesmo sem ter outro professor
para  substituir,  a  população quer  esclarecimentos  sobre  estas  trocas,  que até  então não
tiveram  explicação  plausível,  ocorridas  em  diversas  escolas,  lembrando  que  críticas
construtivas  são  para  que  a  Gestão  acerte,  a  comunidade  escolar  solicita  estes
esclarecimentos. Falou sobre a eleição para Diretores nas Escolas Municipais, assunto que
deve ser discutido. Em aparte o Vereador Bozo falou que já foi feito um convite à Secretaria
Municipal  de  Saúde,  para  vir  à  esta  Casa  e  estão  aguardando  retorno.  Continuando  a
Vereadora Raquel, disse que se não vir através de convite, deve ser  convocada, tamanha a
importância  dos  assuntos.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  MACHADO  passou  o  seu
tempo para a Vereadora VERIDIANA fazer  uso da palavra –  Iniciou dizendo que ficou
estagnada ao ver a situação em que encontra-se o Hospital Getúlio Vargas, onde antes eram
salas  de  espera,  hoje  tem  camas  para  atender,  além  de  Covid,  outras  doenças,  os
profissionais já bem cansados, isto tudo traz a nossa memória a importância de todos se
cuidarem, só sair de casa, quando necessário, tem que haver a contribuição de todos, pois
com a vacina, só depois de sessenta dias para estar imunizados e aos poucos a situação ir se
alinhando. Em aparte o Vereador Átila falou que o responsável por definir as regras é o Poder
Público. Continuando a Vereadora Veridiana ressaltou que seu pronunciamento é focado na
importância da população entender que é necessário se cuidar, não sobre o que o Poder
Público fez ou deixou de fazer, todos tem visto o esforço dos profissionais para estas regras
serem cumpridas.  Em aparte o Vereador Jorge disse que acompanhou todos os esforços dos
profissionais da saúde, para atender a demanda. Em aparte a Vereadora Raquel disse que a
Vereadora Veridiana está “coberta de razão”, pois não adianta o Poder Público disponibilizar
leitos e outras formas de ajudar, se a população não se conscientizar de que tem que se
cuidar, que a situação é crítica. Continuando a Vereadora Veridiana, ressaltou o quanto os
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Vereadores  trabalham  unidos  e  falou  sobre  o  Plano  “Minha  Casa  Minha  Vida”,
especificamente o “Moradas do Colina”, quando tomou conhecimento, lhe causou estranheza,
os  moradores  foram sorteados,  moram nas  casas  sem estarem prontas,  ao  falar  com a
Cooperativa e a Caixa Econômica, ninguém sabia responder o porque, noventa e cinco por
cento do valor  já  tinha sido entregue mas não foi  terminada a obra,  também não houve
fiscalização, por parte da Prefeitura e da Caixa, os moradores estão lá, muitas vezes pagando
mil, dois mil, quatro mil, em boletos, se não pagam são retirados do local. Disse que lutam
pelo “Moradas da Colina”, mas não está funcionando, os moradores confiam no trabalho dos
Vereadores, portanto deixa o seu recado, a estes moradores, que continuarão lutando por
eles, não permitirão que continuem assim, ressaltando que já pediu através de ofício para o
Executivo  e  Secretaria  de  Planejamento  Urbano,  para  que  fiscalizem  e  vejam  o  que
aconteceu, naquela época, para não ter sido entregue até o presente momento. Agradeceu e
encerrou.  Parabenizaram  o  Vereador  Gabriel  pelo  seu  aniversário.  O  Vereador  Jorge  –
Presidente da Casa, comunicou reunião com  a RGE Sul, no dia seguinte  à esta Sessão, ás
11:00 horas, no Plenário desta Casa. 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 cinquenta e cinco 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, 23 de fevereiro de 2021. 
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