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                   Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (25.05.2017), às
dezenove horas e trinta minutos, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia
do  Sul,  reuniram-se  os  Vereadores  do  Município  para  trabalhos  relativos  à  30ª  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 GRANDE EXPEDIENTE:
Passou-se a  votação dos seguintes Processos:  PROC. nº   20.267/159/2017 –  Origem do Poder
Executivo –  Mensagem nº  05/2017 – PROJETO DE LEI  EXECUTIVO nº  005/2017 -  “Autoriza a
revisão geral  anual aos servidores municipais de Sapucaia do Sul e dá outras providências”.  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.  PROC.  nº  20.268/160/2017  -  Origem  do  Poder
Executivo – Mensagem nº 06/2017 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 006/2017 - “Concede revisão
de subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários do Município de Sapucaia do Sul”.  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. PROC. nº 20.266/158/2017 – Origem da Mesa Diretora
–  PROJETO  DE  RESOLUÇÃO  Nº  01/2017  –  “Modifica  o  caput  do  artigo  26  da  Resolução  nº
395/2005, no que tange ao horário das sessões ordinárias realizadas nas terças e quintas-feiras para
o horário das 16hs( dezesseis horas)”.Em 23/05/2017 discutiram o Projeto os Vereadores Marquinhos,
Imilia e Gervásio; encaminharam a votação os Vereadores Jorge, Maninho, Gervásio, Cleber e Imilia;
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. Questão de ordem: O Vereador Nelson – Presidente da Casa, falou que os Vereadores
podem se retirar antes das considerações finais, sendo necessário apenas a solicitação na Sessão
Plenária  Ordinária.  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Vereador  Nelson  –  06  min.
Cumprimentou a todos. Começou falando do requerimento feito pelo Vereador Maninho para o
Viaduto da Vargas, dizendo que já foram feitos vários requerimentos solicitando a limpeza das
bocas de lobo. Falou da situação da SMO, que estão operando quase sem nenhum maquinário.
Disse que é preciso tomar uma medida urgente perante ao recolhimento de galhos e entulhos.
Falou que também é necessário  intensificar  a  limpeza dos arroios,  para  evitar  enchentes  na
Cidade. Argumentou que Vereador não recolhe lixo, ele solicita ao Executivo para efetuar este
serviço. Disse que o instrumento de trabalho do Vereador é o requerimento verbal e portanto não
há possibilidade de diminuir a quantidade de requerimentos. Falou que o Vereador requer alguma
providência e quem executa a obra é o Executivo. Finalizou  dizendo  que  sempre apoiou redutor
de velocidade no Município. Agradeceu e encerrou. Vereadora Raquel – 06 min. Cumprimentou a
todos. Começou falando do seu dever de fiscalizar a Cidade. Falou sobre a sua sugestão para
melhorias  na  marcação  de  exames  médicos  no  Município.  Comentou  sobre  o  alto  índice  de
desistências dos cidadãos nas consultas marcadas, que é em média 30%. Disse que já protocolou
uma indicação, que sugere a consulta médica “por encaixe”, em relação ao atual agendamento
feito na Secretaria. Finalizou dizendo que é necessário todos os Vereadores falar com o Prefeito
sobre esta sua sugestão.  Agradeceu e encerrou.  Vereador Adão – 06 min.  Cumprimentou a
todos. Começou falando sobre o assunto veiculado pela Vereadora Raquel, sobre a ocorrências



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

de faltas nas consultas agendadas. Disse que está constrangido pois em algumas escolas foram
colocados cartazes que diziam quais Vereadores estão contra os funcionários. Falou sobre um
episódio envolvendo uma assessora de uma Vereadora,  que considera uma falta  de respeito.
Disse que voto se ganha trabalhando dentro dos Bairros, com humildade, junto com a população.
Finalizou dizendo que é necessário todos os Vereadores se respeitarem. Agradeceu e encerrou.
Vereador Cleber – 06 min.  Cumprimentou a todos. Começou falando que é preciso acalmar os
ânimos, pois Sapucaia do Sul precisa do trabalho de todos os Vereadores. Falou sobre o seu
Projeto de Indicação, que foi aprovado por unanimidade. Disse que não consegue dormir pois
quando chove na Cidade, é alagamento certo. Comentou que os Vereadores devem auxiliar a
SMO e SMSMU, pois  são as que recebem a maior  parte  dos requerimentos.  Falou que não
consegue enxergar um planejamento estratégico do Poder Executivo. Falou sobre a necessidade
de quebra-molas na Cidade, para evitar que mais crianças percam a vida. Finalizou dizendo que
tem que ter muito peito para ser Vereador em Sapucaia do Sul. 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 dezenove horas e cinquenta 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, 25 de maio de 2017.
                                                                                  

                                                                                                NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário                                                         
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