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                   Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (16.05.2017), às
dezenove horas e vinte minutos, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia do
Sul, reuniram-se os Vereadores do Município para trabalhos relativos à 26ª 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. Passou-se  a  votação  do  Processo:  PROC.  nº
20.255/137/2017 –  Origem  da  Mesa  Diretora  –  PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  nº  025/2017  –
"Concede, a título de revisão anual,  reajuste de 3,99% (três vírgula noventa e nove por cento)  aos
subsídios da Edilidade e dos Servidores da Câmara de Vereadores, efetivos, comissionados, inativos e
pensionistas".  Em 16.05.2017, em 1ª discussão e votação.  Em votação, o Projeto foi aprovado por
unanimidade  em 1ª discussão e votação.  NESTA DATA, em 2ª discussão e votação. Em votação, o
Projeto foi  aprovado por unanimidade  em 2ª discussão e votação. Neste momento se retiraram os
Vereadores Raquel e Cleber.  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Jorge – 06 min.
Cumprimentou a todos. Começou falando que todos os Requerimentos Verbais feitos pelos Vereadores
são de extrema importância. Reforçou seu requerimento sobre o esgoto correndo a céu aberto em frente
a uma UBS. Falou dos problemas na marcação de exames médicos e demora nos atendimentos da
consultas na Cidade. Neste momento o Vereador Marquinhos fez um aparte: Comentou que também
presenciou uma situação de mal atendimento no Hospital Getúlio Vargas.  Vereador Jorge retoma  a
palavra: Finalizou dizendo que não podemos admitir estes problemas de atendimentos aos cidadãos.
Agradeceu e encerrou.  Vereador Marquinhos – 06 min.  Cumprimentou a todos. Começou falando da
situação de mal atendimento presenciado no Hospital  Getúlio Vargas. Falou sobre a insegurança no
Município de Sapucaia do Sul. Disse que há uma maneira de reduzir esta insegurança, que seria os Pais
educando e os Professores ensinando. Falou sobre o Jemusa, que serve para ensinar cidadania para as
crianças do Município de Sapucaia do Sul. Finalizou dizendo que quanto mais escolas, menos presídios,
mais cidadãos, menos marginais. Agradeceu e encerrou. Vereador Nelson – 06 min. Cumprimentou a
todos. Começou falando que esta Legislatura atual será uma das melhores desta Casa Legislativa. Disse
que todos os Vereadores estão trabalhando forte e principalmente na rua, ouvindo a população. Falou
que todos os Vereadores trabalharam inclusive no recesso. Comentou que hoje foi sancionada a lei da
proibição das diárias.  Neste momento o Vereador Marquinhos faz um aparte:  Falou sobre um crime
ambiental que está ocorrendo na Cidade. Vereador Nelson retoma a palavra: Falou sobre a situação do
horto florestal. Comentou sobre um prédio que deveria ser retomado pelo Município e que infelizmente
está sendo saqueado diariamente. Neste momento o Vereador Marquinhos faz um aparte: Falou que
continua a depredação da creche no Bairro Camboim. Disse que o Secretário da Educação deveria
começar a trabalhar de verdade. Vereador Nelson retoma a palavra:  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  dezessete  horas  e  quarenta  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, 16 de maio de 2017.
                                                                                  

                                                                                                NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
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