
CAMARA 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

ATA
9904

                         
                   Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (04.05.2017), às
dezenove  horas,  na  Sala  Tiradentes,  Plenário  da  Câmara  de  Vereadores  de  Sapucaia  do  Sul,
reuniram-se os Vereadores do Município para trabalhos relativos à 22ª Sessão Plenária Ordinária, 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:  CACO  (PMDB);
VENTANIA (PRB); ADÃO DA SILVA (PT); CLEBER (PP); GERVÁSIO (PP); MIRIAM RAQUEL (PT);
JORGE (PSD); NELSON (SD); MANINHO (PMDB); IMILIA (PTB) e MARQUINHOS (PSB). Após
constatar o  quorum necessário à realização da Sessão, o Vereador Nelson – Presidente da Casa,
invocou a proteção de Deus, deu por aberta a mesma e solicitou ao Vereador Maninho – Secretário,
a  leitura  de um trecho bíblico.  Passou-se ao  ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE: Vereador
Maninho – Secretário, fez a leitura dos Expedientes Recebidos: Ofício da Assembleia Legislativa,
PROC.  nº  20.250/138/2017  –  Origem  da  Vereadora  Raquel,Indicação  de  Resolução  à  Mesa
Diretora – Vereador Marco Antonio da Rosa, Indicações  105/2017 e 106/2017 – Vereador Gervásio
Santana. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das Indicações:Indicações
105/2017  e  106/2017  –  Vereador  Gervásio  Santana.  Todas  aprovadas  por  unanimidade.
Requerimentos Verbais: Vereador Maninho – 01) À SMST e SMO, solicitando estudo de viabilidade
para colocação de um quebra-molas  na Rua Otaviano  Silveira,  próximo ao número  717,  Bairro
Piratini. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador  Ventania. 02) À SMMA, solicitando
a colocação de uma lixeira na Rua João Candido, próximo ao número 28, Bairro Piratini. Aprovado
por unanimidade, com associação do Vereador Cleber.  03) À SMSMU, solicitando a manutenção e
limpeza do canteiro central da Avenida Copacabana, Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Caco, Marquinhos, Ventania e Gervásio.  Vereador Ventania – 01)  À
SMO, solicitando reforma de boca de lobo localizada na Rua Justino Camboim, em frente ao número
1103, Bairro Jardim América . Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio,
Cleber e Caco. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando para que seja retificada a notícia do dia
19  de  abril,  veiculada  no  site  da  Prefeitura.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Marquinhos,  Nelson,  Maninho,  Cleber,  Gervásio  e Ventania. Vereador  Adão– 01)  À
SMO, solicitando estudo técnico  para instalação de rede pluvial  na Travessa Independência,  no
trecho entre as Ruas Arquibaldo Velhinho e Daltro Filho. Aprovado por unanimidade, com associação
dos  Vereadores  Jorge,  Ventania,  Marquinhos  e  Caco.  02)  À  SMST,  solicitando  colocação  de
semáforos no cruzamento entre as Avenidas Theodomiro Porto da Fonseca e Américo Vespúcio,
Bairro  João de Barro.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores Marquinhos,
Jorge, Ventania e Maninho. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, com cópia à SMSMU, solicitando o
recolhimento  de  galhos  e  lixo  em  diversas  vias  da  Cooperativa  Habitacional  AMOBEM,  Bairro
Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Nelson  e  Marquinhos.
Vereador Cleber – 01)  Ao Prefeito, com cópia à SMO, SMSMU e SMMA, solicitando qual será o
planejamento  de  ação  para  a  Praça  Central.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Ventania, Gervásio, Jorge e Marquinhos.  02)  Ao Prefeito, com cópia à SME e SMEL,
solicitando a data que ocorrerá o JEMUSA em nossa Cidade. Aprovado por unanimidade.  03)  Ao
Prefeito, com cópia a SMS, solicitando informações sobre o teste da “orelhinha” em nossa Cidade.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson e Ventania. Vereador Gervásio
– 01) À TRENSURB, solicitando o estudo de viabilidade para a instalação de corrimão na passarela
do  centro  e  na  escadaria  lateral  da  passarela  que  desce  na  Avenida  Sapucaia.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos, Ventania, Imilia, Jorge, Adão e Caco. 02)
À SMO, solicitando desobstrução de sete bocas de lobo e hidrojateamento na rede de esgoto da
Travessa Pátria, Bairro COHAB Casas. Aprovado por unanimidade.  03)  Ao Prefeito, com cópia à
SME, solicitando informações do atual andamento das obras e quando começará o atendimento na
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EMEI  da  Rua  Edson  Passos,  no  Bairro  Camboim  e  na  EMEI  da  Rua  Anjo  Gabriel,  no  Bairro
Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Raquel, Imilia, Marquinhos,
Jorge e Cleber. Questão de Ordem: O Vereador Caco convocou a Comissão de Educação e Cultura
para se reunirem no dia 8 de maio as quatorze horas. Vereadora Imilia – 1) Ao Prefeito, solicitando
informações sobre o convênio 023/2016. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Marquinhos, Raquel, Gervásio e Cleber. Vereador Marquinhos – 01) À 1ª Delegacia de Polícia Civil
de Sapucaia do Sul, parabenizando o Delegado Fernando Matzenbacher Siqueira pelo seu belíssimo
trabalho. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Raquel e
Ventania. 02) Ao Prefeito, com cópia à SMS, solicitando apurar uma denuncia feita sobre desrespeito
com o estatuto do idoso. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Raquel,
Gervásio, Caco, Cleber, Maninho e Nelson. 03) Ao Prefeito, com cópia à SMO e Guarda Municipal,
solicitando providências urgentes para um prédio que foi construído para abrigar uma Escola Infantil,
localizada na Rua Edson Passos, sem número, Bairro Camboim. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Cleber, Maninho, Raquel, Gervásio, Imilia, Adão, Jorge, Maninho, Nelson
e Ventania. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, SMO e Vigilância Sanitária, solicitando limpeza das
caixas de esgoto na Travessa Independência, próximo ao número 272, Bairro Floresta. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Imilia,  Caco, Raquel,  Cleber,  Marquinhos, Nelson,
Adão, Ventania e Gervásio.  02) À SMSMU, solicitando a limpeza da calçada e meio fio da Rua
Montenegro, esquina com a Rua Gustavo Johan, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Jorge, Cleber e Ventania. 03) À SMSMU, solicitando limpeza no final da
Rua Alfredinho, atrás da Igreja Betel e na Avenida Américo Vespúcio, Loteamento Jardim América.
Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores Ventania,  Caco,  Jorge e  Gervásio.
Vereador Nelson – 01) Ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, solicitando que seja feita com
urgência  a  licitação  para  novos  Tabelionatos.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Raquel, Marquinhos, Ventania e Gervásio.  02) Em Nome da Casa: Ao Presidente do
Clube Sapucaiense, enviando uma nota de apoio perante a situação do atleta que teve problemas
com a polícia.  Não havendo mais Requerimentos Verbais, foram lidos os Processos que aguardam
pareceres. O Vereador Autor solicitou a retirada do PROC. nº 20.230/122/2017 – Origem do Vereador
Carlos  Eduardo  Douglas  Santana  (Maninho)  –  PROJETO DE  LEI  LEGISLATIVO nº  019/2017  –
“Dispõe sobre parcerias  para implantação,  conservação e recuperação e manutenção de praças,
áreas verdes, parques, rotatórias, canteiros centrais de avenidas, e outros espaços assim entendidos
pela administração pública, no Município de Sapucaia do Sul”. Aprovado por unanimidade a retirada.
ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Maninho – 02 min.  Cumprimentou a todos.
Começou falando das dificuldades na SMO e SMSMU em efetuar a manutenção das máquinas.
Finalizou falando  sobre o seu projeto que foi retirado e retornará como Indicação. Agradeceu e
encerrou.  Vereador Marquinhos – 04 min. (Cedidos pelo Vereador Maninho) -  Cumprimentou a
todos. Começou falando da situação da EMEI, que ainda não esta inaugurada. Falou que a função
dos Vereadores é legislar e fiscalizar. Disse que se tivesse sido fiscalizado esta EMEI, ela não estaria
no estado que se apresenta atualmente. Falou que os Vereadores devem ir no Prefeito e exigir um
guarda municipal permanente naquela EMEI. Finalizou dizendo que se o Executivo falhar, é dever do
Legislativo  intervir  e  resolver  o  problema.  Vereador  Cleber  –  06  min.  Cumprimentou  a  todos.
Começou parabenizando o Vereador Caco pela convocação da  Comissão de Educação e Cultura.
Falou que nesta semana, ele e mais três amigos, visitaram o Prefeito e conversaram sobre incentivo
ao esporte na Cidade. Disse que nesta semana, esteve visitando a UBS do Bairro Jardim América
onde  foi  muito  bem  recebido  pelos  servidores  e  conversaram  sobre  várias  demandas  internas.
Comentou sobre o “milagre” que a SMO e SMSMU estão fazendo com os poucos recursos que
possuem. Falou do prejuízo pela não inauguração das EMEI na Cidade. Finalizou dizendo que está
sendo pouco divulgado nas mídias as ações feitas nesta Casa Legislativa. Vereador Gervásio – 06
min. Cumprimentou a todos. Começou parabenizando o grande movimento de limpeza urbana que
está acontecendo no Município, apesar dos poucos recursos que as Secretarias possuem. Falou que
quando a  Cidade  está  suja,  o  povo reclama,  mas  quando está  sendo  limpa,  algumas  pessoas
também reclamam. Disse que parabeniza a ação de alguns Sapucaienses que se esforçam em
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manter a Cidade limpa. Finalizou dizendo que todos devem fazer a sua parte e cuidar da Cidade.
Agradeceu e encerrou.  Vereadora Imilia – 06 min. + 3 min. (Cedidos pelo Vereador Jorge) – 9
min.  Cumprimentou a todos. Começou falando sobre a discussão envolvida no Projeto aprovado
sobre os triênios dos Servidores. Falou sobre a desmotivação que ocorrerá aos próximos candidatos
que prestarão Concurso Público para o quadro do Município. Comentou que este Projeto aprovado
não mexe em direitos adquiridos, somente para os próximos servidores nomeados em Concursos
Públicos futuros. Falou sobre a comemoração do dia do trabalhador, que não há nada a comemorar
pela atual situação da qualidade de vida do trabalhador. Discorreu sobre a voracidade dos governos
em retirar direitos dos trabalhadores. Finalizou falando sobre a data de 28 de abril, que é alusiva aos
trabalhadores que perderam suas vidas por causa de acidentes de trabalho. Agradeceu e encerrou.
Vereador  Jorge  –  03  min.   Cumprimentou  a  todos.  Começou  falando  que  reforça  os  seus
requerimentos que solicitam limpeza de galhos e entulho na Cidade. Disse que não vai criticar as
Secretarias, pois estão com muita falta de recurso. Finalizou falando que é urgente a revitalização da
SMO. Agradeceu e encerrou. Nada mais havendo a ser tratado, o Vereador Nelson – Presidente da
Casa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Sessão, às vinte horas e
cinco minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será pelo mesmo assinada e pelo Vereador
Maninho – Secretário. Para constar, esta Ata foi devidamente lavrada pelo Serviço de Elaboração e
Revisão de Anais e Atas da Diretoria Legislativa. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 04 de maio de
2017.                                                                                                 
                                                                                  

                                                                                                NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário                                                         
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