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                   Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (20.07.2017), às
dezesseis  horas,  na  Sala  Tiradentes,  Plenário  da  Câmara  de  Vereadores  de  Sapucaia  do  Sul,
reuniram-se os Vereadores do Município para trabalhos relativos à 42ª 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: Resposta Ofício 339/2017 – RGE Sul,Ofício
Circula 523/2017 – Câmara de Canoas, Comunicado 72001/2017 – Ministério da Educação; Votação
das  Atas  nºs  9928,  9935,  9936  e  9938,  que  foram  aprovadas  por  unanimidade,  sem
retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos
Verbais:  Vereador Maninho – 01)  À Corsan, solicitando a manutenção de um vazamento de água
entre o asfalto que está ocorrendo há duas semanas no encontro entre a Av. Rubem Berta e Rua São
Jorge. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Cleber. 02) Às SMSMU e SMMA,
solicitando a  limpeza de  grande foco  de lixo  localizado entre  a  Av.  Américo  Vespúcio  e  Rua do
Passeio. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio e Raquel. Vereador
Ventania – 01) À SMO, solicitando a limpeza e pintura das capelas mortuárias do Cemitério João
XXIII, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Gervásio,
Caco,  Cleber,  Maninho  e  Nelson.  Vereador  Caco  –  01)  Ao  Prefeito,  c/c  à  SMO,  solicitando  a
colocação de quebra mola, em frente a academia na Av. Castro Alves. Aprovado por unanimidade,
com  a  associação  dos  Vereadores  Raquel,  Ventania  e  Maninho.  02)  Ao  Prefeito,  c/c  à  SMO,
solicitando a colocação de quebra molas na Rua Guilhermino Dias, Siderúrgica e Kuraschiki, Bairro
Fortuna. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Jorge e Ventania. 03)
Agradecendo  a  Senadora  Ana  Amélia  Lemos,  pelo  esforço  para  a  liberação  da  UPA 24  horas,
inclusive a partir  do mês de outubro começará a vir recursos. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos  Vereadores  Marquinhos,  Ventania,  Nelson,  Cleber,  Gervásio  e  Nelson.  Vereador
Adão – 01) Ao Prefeito, c/c à SMST, solicitando estudo de viabilidade para a colocação de semáforo
no cruzamento das Avenidas Américo Vespúcio e Theodomiro Porto da Fonseca, inclusive já fez esta
solicitação anteriormente, porém até então não obteve retorno. Aprovado por unanimidade, com a
associação  do  Vereador  Ventania.  Vereador  Jorge  –  01)  Ao  Prefeito,  c/c  à  SMO  e  SMSMU,
solicitando providências urgentes nas capelas mortuárias dos cemitérios da cidade, seja a colocação
de luminárias e fogão e botijão, para atender melhor as pessoas que estão lá velando seus entes
queridos. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Ventania, Adão,
Nelson e Caco. 02) Ao Prefeito, c/c à SMST, solicitando providências para a colocação de vigias nas
capelas mortuárias do Município, em especial no Cemitério Pio XII. Aprovado por unanimidade, com a
associação da Vereadora Dra. Imilia. 03) Em Nome da Casa, à Mesa Diretora, solicitando estudo para
ver a possibilidade de ajudar um jovem atleta lutador de jui jitsu, que já representou a cidade em
competições ficando em 1º e 2º lugar; e em agosto ou setembro estará indo para São Paulo, inclusive
já tem as passagens aéreas, precisa da ajuda para custear as despesas nos dias que ficará na
competição ou seja de sexta a segunda.  Aprovado por unanimidade. Vereador Cleber – 01) À SMO,
solicitando a troca da tampa de boca de lobo e limpeza do bueiro, na Av. João Pereira de Vargas,
esquina com a Rua João Silveira Camboim, pois encontra-se quebrada podendo causar acidentes
devido ao grande número de pessoas que passam pelo local. Aprovado por unanimidade.  02) À SMO,
solicitando reparação de buraco que se formou novamente na faixa de segurança na Av. João Pereira
de Vargas, em frente ao Fórum. Ressalta o autor que é necessário que seja consertado com base
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sólida,  pois  houve o reparo  recentemente,  mas  acabou se  rompendo,  portanto  é  desperdício  de
dinheiro público. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Marquinhos,
Gervásio e Nelson. Vereador Gervásio – 01) À SMSMU, solicitando limpeza nas margens do Arroio
José Joaquim, na Rua São Jorge, Bairro São José. Aprovado por unanimidade, com a associação do
Vereador Jorge. 02) À RGE Sul, solicitando o conserto de um fio que está caído na Rua Francisco de
Assis Soares, em frente ao número 293, Loteamento Jardim América, Bairro Lomba da Palmeira.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel e Marquinhos. Em Nome da
Casa, externando condolências pelo falecimento do Jornalista da RBS TV Paulo Santana. Aprovado.
Vereador Marquinhos – 01)  Externando condolências pelo falecimento do Senhor Rudimar Lima.
Aprovado por  unanimidade,  com a  associação dos  Vereadores  Jorge,  Gervásio,  Maninho,  Adão,
Cleber, Caco e Nelson. 02)  Ao Prefeito, c/c à SMMA, solicitando providências com relação a maus
tratos de uma cachorro, em um terreno na Av. Theodomiro Porto da Fonseca, s/nº Bairro Ipiranga.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Maninho, Gervásio, Imilia e
Nelson.  03)  Ao  Prefeito,  c/c  à  SMS  e  Ouvidoria,  solicitando  esclarecimentos  junto  a  Secretaria
Municipal da Saúde, pois segundo denúncia de uma mãe, que foi no Posto de Saúde do Bairro Primor
e não tinha vacina para a filha, orientada se deslocou ao Posto do Bairro Capão da Cruz, havia a
vacina,  mas  não  seria  aplicada  porque  não  tinha  a  enfermeira,  porém  estava  a  técnica  de
enfermagem que negou a fazer tal procedimento. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores  Cleber  e  Dra.  Imilia.  Vereadora  Raquel  –  01)  À  SMST,  solicitando  a  sinalização,
identificação com placas visíveis e a marcação de faixa de segurança, bem como a instalação de
redutor  de  velocidade  na  Rua  Djalma  Sassi,  em  frente  as  Escolas  Guyanuba  e  Júlio  Casado.
Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Jorge  e  Maninho.  02)  À  SMST,
solicitando a sinalização, identificação com placas visíveis e a marcação de faixa de segurança, bem
como o reparo do redutor de velocidade que após o recapeamento da via ficou imperceptível na Rua
Lúcio  Bitencourt  em  frente  a  Escola  Estadual  Gládis  Rita.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação  dos  Vereadores  Gervásio  e  Ventania.  03)  À  SMO,  solicitando  reparo  de  um  bueiro
localizada na Rua Balduíno Menezes dos Santos, em frente ao nº 157, Bairro Ipiranga. Aprovado por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber  e  Ventania.  Vereador  Nelson  –  01)  À
Secretaria Estadual de Educação, solicitando confirmação, se procede ou não a informação de que
será fechada a Escola Estadual Manuel Bandeira, localizada no Horto Florestal. Segundo o autor é de
conhecimento dos problemas existentes e que após as férias escolares será fechada. Portanto, onde
vão  estudar  os  400  alunos  daquela  Escola.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Jorge, Maninho, Raquel, Gervásio, Cleber, Adão, Caco e Dra. Imilia. 02) Às SME e SMO,
solicitando providências na Escola Municipal Santos Dumont, pois foram colocados 5 canos de 100,
porém ao invés de colocarem o escoamento para fora, ficou para dentro do pátio, portanto a cada
chuva causa alagamento, muitas vezes entrado nas salas de aula. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Marquinhos, Jorge, Cleber, Gervásio, Ventania e Raquel. Não havendo
mais  Requerimentos  Verbais  a  serem  feitos,  foram  lidos  os  Projetos  que  aguardam  pareceres.
Passou-se a votação dos seguintes Processos:  PROC. nº  20.293/185/2017 –  Origem da Mesa
Diretora – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 042/2017 - “Dispõe sobre criação de cargos e
alteração do anexo I da Lei Municipal nº 3.463/2013, do Quadro de Cargos de Servidores de
Provimento  Efetivo  no  âmbito  do  Poder  Legislativo  Municipal.  Em  20/06/2017,  o  Vereador
Maninho,  solicitou  adiamento  de  votação  por  01  (uma)  Sessão.  Aprovado  por  unanimidade.
Devendo  retornar  para  votação  em  27/06/2017.  Em  27/06/2017,  o Vereador  Jorge,  solicitou
adiamento de votação por 01 (uma) Sessão. Aprovado por unanimidade. Devendo retornar para
votação em 20/07/2017. NESTA DATA, o Vereador Maninho, solicitou o adiamento de votação
por  2  (duas)  sessões.  Aprovado  por  unanimidade.  Devendo  retornar  para  votação  em
01/08/2017. ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Jorge – 06 min. Cumprimentou
a todos.  Começou falando sobre alguns requerimentos feitos para algumas secretarias e que
visualmente o município está mais bonito. Disse que o maior problema enfrentado por diversas
secretarias é a falta de equipamento, mão de obra e recursos. Falou que por isso não adianta falar
mal dos secretários. Salientou que um dos maiores problemas da cidade são os buracos e a rede
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de esgoto. Disse que é necessário sentar com o Prefeito e ajudar a solucionar os problemas do
município.  Neste  momento,  diversos  Vereadores  comentaram  sobre  estes  problemas  do
município. Vereador Jorge reassume a fala e finaliza dizendo que todos os Vereadores devem
fazer  o  melhor  trabalho  possível.  Agradeceu  encerrou.  Vereador  Ventania  –  06  min.
Cumprimentou a todos. Começou falando sobre seus requerimentos sobre as capelas mortuárias.
Falou sobre a necessidade de guardas nestas capelas. Finalizou com uma “trova” sobre o dia do
amigo. Agradeceu encerrou. Vereador Marquinhos – 06 min. Cumprimentou a todos. Começou
elogiando a  Procuradoria  e  o Presidente desta Casa Legislativa.  Falou sobre  a situação das
capelas mortuárias. Disse que segurança pública também é dever do município. Falou que espera
que o município não perca o “EcoBônus”. Finalizou dizendo que não há partido que se salva, pois
todos têm políticos envolvidos na operação lava-jato. Agradeceu encerrou. Vereador Nelson – 06
min.  Cumprimentou  a  todos.  Começou  falando  das  invasões  no  horto  florestral.  Falou  das
dificuldades que os Vereadores enfrentam na resolução dos problemas, pois muitas vezes não
dependem somente  de  suas forças.  Comentou  sobre  a  situação do terreno do  Sesi,  que  se
encontra numa situação lamentável. Finalizou falando sobre a informação que o colégio do Estado
será fechado após as férias escolares.  Agradeceu 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 dezesseis 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, 20 de julho de 2017.
                                                                                  

                                                                                                NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário                                                         
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