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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um
(25/02/2021),  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  3ª
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: Ventania – Republicanos; Gabriela
Ortiz – PDT; Raquel do Posto – PDT; Evandro Salermo (Gã) – MDB; Machado da Vitória
(PSB); Àtila Andrade (PT); Gabriel Rodrigues (PP); Jorge Barbosa (PSD) e Veridiana
Pacheco (PRTB). Participaram de forma online os Vereadores Cláudio Bozo e Caco.
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 a leitura dos
demais  expedientes  encaminhados  à  Casa:  PROC.nº  21651/041/2021-  Origem  do  Poder
Executivo(Mens.02/21)-Projeto  de  Lei  Executivo  nº  03/21  –  Regulamenta  a  Lei  Federal
n°13.913, de 25 de novembro de 2019, que “altera a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro
de 1979,  para assegurar  o direito  de permanência de edificações na faixa não edificável
contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão
dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital”. Regime de Urgência. Ofc.022/2021 –
Secretaria de Desenvolvimento Social – Informando horário de atendimento das unidades dos
serviços socioassistenciais ao público das 8 às 17h. Exp.Adm.nº002/2021 - Pedido de Licença
do  Vereador  Cleber  Rachel,  que  restou  concedido  por  ocasião  da  Reunião  da  Mesa
Diretora(Atas 10581 e 10584), com fundamento no art.56, § 2º do Regimento. Nesta data
referendado pelo Plenário. PROC.nº21652/042/2021 – Origem do Vereador Caco - Indicação
032 – Ao Prefeito Municipal solicitando pavimentação asfáltica da Rua do Pesqueiro, Bairro
Carioca. PROC.nº21653/043/2021 – Origem do Vereador Caco - Indicação 038 – Ao Prefeito
Municipal  solicitando  a  implantação  do  Projeto  de  Escolinha  Comunitária  no  Campo  do
Itapemirim, Bairro Sete. PROC.nº21654/044/2021 – Origem do Vereador Caco - Indicação 039
– Ao Prefeito Municipal solicitando a restauração da calçada e cerca da praça Vila Verde,
localizada na Rua Carlos Fantinel, Bairro Nova Sapucaia e também a podagem das árvores
localizadas ao lado da praça. PROC.nº21655/045/2021 – Origem do Vereador Machado da
Vitória  - Indicação 040 – Ao Poder Executivo Municipal, referente a limpeza da praça  na Rua
Antonio Carvalho do Amaral, Bairro Cohab. PROC.nº21656/046/2021 – Origem do Vereador
Machado da Vitória  - Indicação 041 – Ao Poder Executivo Municipal, providências referentes
ao  alagamento  causado  devido  a  bueiro  entupido,  na  Rua  São  Gabriel,  61,  Vargas.
PROC.nº21657/047/2021 – Origem do Vereador Machado da Vitória  -  Indicação 042– Ao
Poder Executivo Municipal, reparo entre a esquina da antiga madeireira (Sozinho)até o final
da  rua  Juraci  da  Cruz,  bairro  Vargas.  PROC.nº21658/048/2021  –  Origem  do  Vereador
Evandro Salermo - Gã  - Indicação 043 – Ao Sr.Prefeito Municipal, no sentido de que seja
criado o Programa Censo de Inclusão de Autistas.  PROC.nº21659/049/2021 – Origem do
Vereador Evandro Salermo - Gã  - Indicação 044 – Ao Sr.Prefeito Municipal, no sentido de que
seja  alterada  a  Lei  3834/2017  em  seu  art.  1º  tornando  obrigatório  a  identificação  nos
estabelecimentos públicos e privados o símbolo mundial do Autismo, em seu atendimento
prioritário. PROC.nº21660/050/2021 – Origem da Vereadora Gabriela - Indicação 045 – Ao
Sr.Prefeito  Municipal,  solicitando  o  capeamento  asfáltico,  da  Rua  Cabo  Verde,  Ipiranga.
PROC.nº21661/051/2021 – Origem do Vereador Evandro Salermo - Gã  - Indicação 046 – Ao
Sr.Prefeito Municipal, no sentido de que seja incluído o autismo como acesso às vagas de
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estacionamento  prioritárias  no  município.  PROC.nº21662/052/2021 –  Origem do Vereador
Bozo  - Indicação 047 – Ao Sr.Prefeito Municipal, no sentido da pavimentação asfáltica com
drenagem das Ruas Rio Pardo, Ângelo Batista de Matos-Vila Greis e Laval  de Matos no
Bairro Capão da Cruz. PROC.nº21663/053/2021 – Origem do Vereador Bozo  - Indicação 048
– Ao Sr.Prefeito Municipal, no sentido da regularização dos comércios consolidados a área
recebida da Cohab, pela Prefeitura, no núcleo Habitacional João Goulart, a posse definitiva
àqueles ocupantes. PROC.nº21664/054/2021 – Origem do Vereador Bozo  - Indicação 049 –
Ao Sr.Prefeito Municipal, no sentido de que sejam revitalizadas com pavimento asfáltico das
ruas  Celestino  Franco  Coutinho,  Waldemar  da  Rosa,  Paulo  Cezar  Gusmão  e  Darcy
Fagundes, Bairro Jardim América. PROC.nº21665/055/2021 – Origem da Vereadora Gabriela
- Indicação 050 – Ao Sr.Prefeito Municipal, solicitando o recapeamento asfáltico, da Av.Mauá,
no trecho do nº 2864, bairro centro. PROC.nº21666/056/2021 – Origem do Vereador Gabriel -
Indicação 051 – Ao Sr.Prefeito Municipal, Indicação de Lei para a criação de um desconto no
IPTU, como forma de incentivo aos munícipes, mediante a adoção responsável de animais,
que estejam ao abrigo municipal de animais. PROC.nº21667/057/2021 – Origem do Vereador
Átila - Indicação 052 – Ao Sr.Prefeito Municipal, no sentido de Projeto de Lei que INSTITUI A
RENDA BÁSICA EMERGENCIAL MUNICIPAL no âmbito do Município de Sapucaia do Sul,
em  decorrência  da  Pandemia  COVID  19,  e  o  fim  do  auxílio  emergencial.
PROC.nº21668/058/2021 – Origem do Vereador Átila – PEDIDO DE INFORMAÇÕES 001 –
Ao Sr.Prefeito Municipal Volmir Rodrigues, no sentido de que: Com fulcro nos artigos 180, 181
e 116 § 3, X, solicito que o Prefeito possa esclarecer a esta Casa Legislativa os motivos pelos
quais se encontram em atrasos os repasses dos valores referentes aos ALUGUÉIS SOCIAIS,
aos beneficiários do mesmo. Projetos de Lei de autoria do Legislativo que serão baixados
para as Comissões: PROC. nº 21.613/003/2021 – Origem da Vereadora Gabriela Ortiz-Projeto
de Lei Legislativo nº001 – que 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. Às Comissões de Legislação e de Finanças.  Processos aguardando
Parecer  da  Procuradoria:  PROC.  nº  21.612/002/2021  – Origem  do  Poder  Executivo  -
Mens.03/21-Projeto de Lei Executivo nº002 – Que altera a redação do art.15 da Lei Municipal 662
de 13 de fevereiro  de 1978,  que Institui  o  Código de Edificações e Disciplina  sua aplicação.
PROC.  nº  21.645/035/2021  – Origem da  Vereadora  Veridiana  -  Projeto  de  Lei  nº003  –  Fica
Instituído  no  Município  de  Sapucaia  do  Sul,  o  dia  do  SKATE.  Passou-se  ao  ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais:  Vereadora Veridiana – 01)  Ao Prefeito,
solicitando através da SMS, se já existe uma projeção de inicio do Programa Farmácia em
casa  -  Lei  Municipal  nº  3784/2017,  no  qual  facilitará  a  entrega  de  medicamentos  aos
munícipes  que utilizam a farmácia  municipal  constantemente.  Aprovado por  unanimidade,
com a associação do Vereador Caco.  02)  Ao Presidente do Poder Legislativo,  solicitando
intérprete  de  libras  em  todas  as  Sessões  da  Câmara  de  Vereadores.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Raquel, Jorge, Cláudio Bozo, Átila,
Ventania, Gabriel, Evandro, Gabriela e Machado da Vitória. Vereador Átila – 01) Ao Prefeito,
solicitando através da SMO, o desentupimento de rede pluvial na Rua Antônio Silva Jardim,
na altura do nº479. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Evandro,
Raquel, Jorge, Gabriel e Machado da Vitória. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a
desobstrução da rede de esgoto pluvial/sanitário, na Rua Beira campo, próximo ao nº 659,
pois os dejetos estão correndo a céu aberto, com indícios de erosão. Também providências
sobre a falta de iluminação pública no local. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Ventania, Gabriela e Raquel. 03)  Ao Prefeito, solicitando através da SMO,
desentupimento  da  rede  de  esgoto  na  Rua  Gralha  Azul,  entre  os  números  502  e  510,
Loteamento Colina Verde.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores
Raquel, Gabriela, Caco, Evandro e Gabriel. Vereador Ventania – 01) Ao Prefeito, solicitando
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através da SMO, o conserto de um buraco no asfalto na Rua Novo Hamburgo, nº 541, Bairro
Capão da Cruz.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores Evandro,
Caco,  Cláudio  Bozo,  Gabriel  e  Machado  da  Vitória. Vereadora  Gabriela  - Ao  Prefeito,
solicitando através da SMO, limpeza e manutenção do Arroio na Av. Juvêncio Fragoso, Bairro
Colonial. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, Cláudio
Bozo, Átila, Raquel e Evandro.  02) Requerimento Verbal em Nome do Poder Legislativo
(sugestão da Vereadora Gabriela). Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a limpeza e
corte da vegetação na Av. Sapucaia, especialmente próximo as paradas de ônibus e também
na Avenida Mauá. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando estudo para a adesão à
Medida Provisória (MP) 1.026, que autoriza e facilita a aquisição de vacinas contra a COVID
19 por Estados e Municípios. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Jorge, Gabriela, Gabriel, Átila, Ventania, Evandro e Cláudio Bozo. 02) Ao Prefeito, solicitando
a criação de uma Comissão pluripartidária com a participação da Comissão de Saúde da
Câmara  de  Vereadores,  representantes  da  Classe  Médica,integrantes  dos  servidores  da
Saúde indicados por funcionário (Sindicato) e Poder Executivo, para acompanhar o Plano
Municipal de Vacinação contra a COVID 19. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Átila,  Gabriela,  Ventania e Evandro.  03)  Ao Prefeito,  solicitando que seja
verificado uma melhor organização das filas de espera na Farmácia Municipal. Aprovado por
unanimidade,  com a associação dos Vereadores Jorge,  Átila,  Gabriela,  Ventania,  Gabriel,
Evandro e Machado da Vitória. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando a colocação de
proteção lateral na ponte da Rua Sebastião Fanti, Bairro Fortuna, Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Jorge, Gabriela, Ventania, Raquel, Cláudio Bozo e Evandro.
02)  Ao Prefeito,  solicitando através  da  SMO,  solicitando a desobstrução dos  esgotos  no
Parque  Primavera.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Átila,
Ventania, Gabriel, Raquel, Evandro, Machado da Vitória e Gabriela. Vereador Evandro – 01)
Ao Prefeito, solicitando através da SMO, hidrojateamento e regularização e pavimentação da
Rua Atalíbio Figueiredo, em frente a Escola Júlio Stroher. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Ventania, Raquel, Gabriela, Atila, Jorge, Caco, Gabriel e Cláudio
Bozo. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a limpeza da Praça na Rua Rodolfo José
Thiesen. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, Gabriela,
Raquel, Átila, Caco e Gabriel.  Vereador Gabriel – 01)  Ao Prefeito, solicitando através da
SMO,  reparo  de  um  bueiro  na  Rua  Eda  Saerger  Schimidt,  esquina  com  a  Av.  Américo
Vespúcio. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Ventania,
Gabriela, Jorge, Átila, Caco, Cláudio Bozo, Evandro e Machado da Vitória.  02) À CORSAN,
solicitando  o  conserto  de  erosão  na  Rua  Rosinha  Joaquina  da  Silveira,  com  as  ruas
adjacentes,  Igrejinha  e  Três  Coroas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Átila,  Raquel,  Gabriela,  Ventania,  Caco,  Evandro  e  Cláudio  Bozo.  Vereador
Machado da Vitória – 01)  Ao Prefeito,  solicitando através da SMO, a pavimentação e a
substituição dos canos de esgoto que estão entupidos na Rua Lagoa Vermelha, entre os
números 158 até 223, Bairro Parque Joel. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores  Raquel,  Gabriela,  Ventania,  Átila,  Cláudio  Bozo  e  Evandro.  02)  Ao  Prefeito,
solicitando através da SMO, o conserto da grade de proteção, sob a canalização do esgoto da
água na Rua Marques de Barbacena esquina com a Rua Beira Campo, nº 346, Bairro Vargas.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Átila, Jorge, Gabriela, Raquel,
Ventania,  Evandro  e  Gabriel. Requerimento  Verbal  em  Nome  do  Poder  Legislativo
(sugestão do Vereador Jorge). Ao Prefeito, solicitando através da SMST, para que avalie a
possibilidade de colocação de dois  quebra-molas  na Av.  Mauá no trecho entre  o  túnel  e
viaduto da Vargas, próximo a Rua São Luiz. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais
Requerimentos Verbais, passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador
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Machado  da  Vitória  –  06min.  Tempo  cedido  pela  Vereadora  Veridiana  Pacheco.
Cumprimentou a todos. Inicialmente agradeceu sua equipe nesses primeiros dias de mandato
pela dedicação. Parabenizou os Vereadores pelo trabalho que estão desenvolvendo. Falou
também sobre a reunião com a RGE Sul, que aconteceu nesta Casa, que não ficou satisfeito
com as respostas, especialmente sobre a abertura de um segundo posto de atendimento na
cidade, atualmente os atendimentos à população acontece num posto na Madereira Margaf, e
todos  os  dias  há  reclamações.  A resposta da RGE Sul  é  que existem os canais  para a
comunicação. Em a parte a Vereadora Raquel disse que os canais não funcionam, portanto
esse pedido tem que ser em Nome do Poder Legislativo. Em a parte a Vereadora Veridiana
disse que precisam reforçar o pedido, pois algumas famílias não tem acesso à internet. Em a
parte  o  Vereador  Jorge disse  que na ocasião o  Secretário  de Obras,  afirmou que serão
taxativos na cobrança. Continuando o Vereador Machado, solicitou a união dos Vereadores
nesta demanda e comentou ainda que é insatisfatório o serviço de troca de postes. Falou
ainda que embora a Prefeitura esteja defasada com falta de equipamentos e materiais, mas
precisam de uma atenção especial na Av. Mauá. Em a parte o Vereador Gabriel disse que a
Av. Mauá está como prioridade no recapeamento asfáltico, havia sido o bloqueado o dinheiro
mas já está liberado e o serviço será iniciado logo. Continuando o Vereador Machado falou
sobre o lixo depositado na Av. Mauá. Em a parte o Vereador Átila disse que há Legislação que
determina multa a quem coloca lixo nas vias, então precisam fiscalização. Continuando o
Vereador  Machado  disse  que  enquanto  não  tiver  os  ecopontos  não  tem  como  multar.
Finalizou parabenizando a Prefeitura pelo serviço de limpeza nos cemitérios. Vereador Átila –
06min. Cumprimentou a todos. Disse ter encaminhado ao Prefeito Indicação de Lei de Renda
Básica, pois não tem mais o auxilio emergencial por parte do Governo Federal, a população é
carente  e  tem a  questão  do  desemprego  e  por  isso  que  também lutam pelo  ensino  de
segundo  grau,  para  qualificar  o  cidadão.  Fizeram  outro  pedido  ao  Prefeito  de
Esclarecimentos, sobre o atraso na locação social. Em a parte o Vereador Jorge, disse que
estão recebendo reclamação e vão buscar esses esclarecimentos por parte do Executivo.
Falou ainda sobre a COVID-19, que a situação está desesperadora os hospitais não tem mais
como acolher a demanda, entende que não adianta apenas abrir novos leitos, até porque é
pequeno o percentual das pessoas que vão pra UTI sobreviver, acredita que o lockdown seria
a solução para conter a disseminação do vírus. Em a parte o Vereador Gabriel, disse que se o
lockdown fosse cumprido resolveria, mas os picos da doença acontecem após os feriadões,
são  as  pessoas  que  precisam  de  conscientização.  Continuando  o  Vereador  Átila  disse
entender a necessidade da população em trabalhar, os comércios, tanto que apresentou uma
indicação neste sentido, só que na região metropolitana são quase dois milhões de pessoas
que se deslocam através do transporte público para trabalhar, na praia são poucas pessoas
que vão e que mais se contamina e morre são os pobres, até porque a classe média tem mais
recursos.  Precisam, através da guarda municipal,  fiscalizar para que as pessoas usem a
máscara e sensibilidade de cada um fazer sua parte, precisam agir imediatamente, pois a
ciência está mostrando que ainda vai morrer muita gente. Agradeceu e encerrou.  Vereador
Evandro 06min.  Disse que estão vivendo um momento difícil  e precisam de empatia em
todas as  questões.  Falou sobre os  Projetos  do Autismo,  que apresentou pois  se sabe a
dificuldade de inclusão no Município e não apenas do autismo mas também transtornos e
outras deficiências, solicitou que fossem cumpridas as Leis Federais, seja a  obrigatoriedade
do símbolo  do autismo nos estabelecimentos  comerciais;  carteira de autista  e acesso ao
estacionamento prioritário, certamente será aprovado, pois os autistas e famílias necessitam
de um acompanhamento e qualidade de vida. Disse que em breve apresentará um projeto
para a criação de centro de atendimento no Município. Disse que há problemas no Município,
seja o asfalto, iluminação pública, mas muitas vezes as pessoas tem problema dentro de suas
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casas e precisam de informações, portanto precisam trabalhar para que a população tenha
qualidade de vida no geral. Falou também sobre uma reivindicação que fez ao Secretário de
Obras,  que  refere-se ao  lixo  colocado de  qualquer  maneira  na cidade,  ontem recebeu a
resposta. Em a parte o Vereador Átila disse que o Projeto do Autismo é muito importante, vai
apoiar e contribuir neste projeto. Em a parte a Vereadora Raquel disse que o Vereador está
de  parabéns  pelo  Projeto  do  Autismo.  Continuando  o  Vereador  Evandro  disse  que  vão
trabalhar para fazer a cidade diferente, Agradeceu e encerrou. Vereadora Gabriela – 06min.
Cumprimentou a todos. Iniciou fazendo um apelo aos seus eleitores e também a juventude,
estão lutando pela imunização, conscientização do comércio, mas muitas vezes é a juventude
que leva o vírus para dentro das casas. Ontem o Brasil registrou mais de mil e quatrocentos
mortes, Sapucaia seis mortes e mais de trinta pacientes internados. Disse que segundo o
Vereador Gabriel o lockdown não seja viável, mas qual seria a iniciativa viável? O Governador
do Estado sancionou a Lei  que permite aos Municípios adquirir  vacina.  Disse que muitas
pessoas estão fragilizadas de informações, inclusive a Farmácia Municipal e o Ambulatório
de Especialidades, estão fechados devido a surtos, é inevitável não falar sobre este assunto,
é responsabilidade social.  Em a parte o Vereador Gabriel disse que os jovens não se cuidam
e muitas vezes levam o vírus pra casa; inclusive ontem vários comércios funcionavam após
as vinte horas a Guarda Municipal não dá conta de fiscalizar, então o lockdown funcionaria se
as pessoas respeitassem. Continuando a Vereadora disse que precisam de conscientização e
que esta Casa tem que se mobilizar na criação de comitê de segurança pública, seja mutirão
com  Vigilância  Sanitária,  Guarda  Municipal  e  Brigada  Militar  para  que  seja  feita  esta
fiscalização. Em a parte o Vereador Átila disse que o Poder Público tem que ser o fiscalizador.
Em a parte a Vereadora Raquel disse que enquanto não for combatido o negacionismo vão
continuar morrendo pessoas todos os dias. Continuando a Vereadora Gabriela disse que há
uma nova variante do vírus, que ainda não se tem resposta, então precisam deixar de ser
omissos.  Agradeceu  e  encerrou.   Questão  de  Ordem o  Vereador  Jorge,  falou  de  sua
satisfação nesta  Casa,  pela  maneira  de trabalho dos Vereadores e  quanto a  questão da
COVID-19, qualquer decisão nesta Casa será respeitado o coletivo. 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, 25 de fevereiro de 2021. 
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