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               Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (15.08.2017),
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 49ª Sessão
Plenária Ordinária, na 1ª Sessão Legislativa, 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:  RAQUEL DO POSTO (PT);  ADÃO (PT);
VENTANIA (PRB);  ÍMILIA  (PTB);  GERVÁSIO  (PP);  CLEBER  (PP);  JORGE  (PSD);
MARQUINHOS  (PSB);  NELSON  (SD);  CACO  (PMDB)  e  MANINHO  (PMDB). 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  para  que  fizesse a  leitura  de  um trecho  bíblico.  Passou-se ao
ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE:  O Vereador Maninho – Secretário, fez a leitura
dos expedientes  recebidos:  Projetos  de Lei  Legs.  nºs  065/2017,  066/2017,  067/2017,
068/2017, 069/2017, 070/2017 e 071/2017; Indicações de nºs 141/2017 e 142/2017, de
origem do Vereador Gervásio, que foram aprovadas por unanimidade; Indicações de nºs
144/2017  e  145/2017,  de  origem  da  Vereadora  Imilia,  que  foram  aprovadas  por
unanimidade; Indicação de nº 143/2017, que foi aprovada por unanimidade; Emendas  nºs
01/17, 02/17 e 03/17 ao Projeto de Lei – Mensagem nº 015/2017; ATA nº 9952, que foi
aprovada por unanimidade, sem alterações, nem retificações. A Vereadora Imilia retirou
Proj.  de Lei  Legs. nº 067/17. As Comissões de Legislação e de Finanças agendaram
reunião para quinta feira próxima, às quinze horas. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE:  Passou-se aos Requerimentos Verbais:  Vereador VENTANIA – 01)  À
SMSMU e SMO, solicitando cobertura da parada de ônibus, em frente ao nº 877, na Rua
Nossa  Senhora  da  Conceição,  próximo  ao  “Postão”,  Bairro  Paraíso.  Aprovado  por
unanimidade.  02) À SMO, solicitando conserto da rede de esgoto, devido a erosão, na
calçada da Rua Cabo Verde,  nº  62,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado por  unanimidade,  com
associação  do  Vereador  Gervásio.  Vereador  JORGE  –  01) Ao  Prefeito  e  SMST,
solicitando  que  sejam  mantidas  as  placas  de  sinalização  e  pintura  de  “proibido
estacionar”,  na Rua General Daltro Filho, Bairro Floresta, do cruzamento da Travessa
Independência até o cruzamento com a Rua Sepé Tiaraju. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Ventania, Gervásio e Imilia.  02) Ao Prefeito e SMST,
solicitando que seja feito  um estudo de viabilidade para realização das alterações de
sinalização nas Ruas citadas  em documento anexo a este requerimento. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Imilia,  Gervásio,  Cleber  e  Ventania.
Vereador CLEBER – 01) À SMEC, solicitando informações de quando serão abertas as
E.M.E.I.s em nossa cidade. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Jorge, Imilia e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando informação de quando será enviada à
esta Casa a Reforma Administrativa. Aprovado por unanimidade.  Vereador GERVÁSIO –
01) À SMSMU, solicitando recolhimento de galhos, na Rua Firmo Pereira de Vargas, em
frente  ao  nº  357,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
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Vereadores  Marquinhos, Jorge e Imilia.  02) À SMST, solicitando  estudo de viabilidade
técnica para instalação de redutor de velocidade na Rua Igrejinha, na altura do nº 138,
Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade. Vereador MARQUINHOS – 01)   Ao Prefeito e
SMST,  solicitando a  colocação  de placa  de “pare”  e  faixa  de  segurança,  na  Rua  do
Passeio esquina com a Avenida Theodomiro Porto da Fonseca e redutor de velocidade
próximo ao nº 645. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Adão e
Raquel. 02) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando instalação de braço e luminária no beco da
Servidão,  Bairro  Pasqualini,  no  poste  existente  ao  lado  do  nº  59.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Cleber.  03) Ao  Prefeito  e  Empresa
TRENSURB, solicitando estudo de viabilidade, para construção de um camelódromo junto
a Estação TRENSURB de Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Nelson, Ventania, Caco e Imilia. Vereadora RAQUEL – 01)  Ao 33º Batalhão
da Polícia Militar, solicitando mais policiamento à noite, nos horários de entrada e saída
da  Escola  Estadual  Ruben  Dario.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Ventania, Caco,  Adão, Maninho, Cleber, Gervásio e Nelson. 02) À SMSMU,
solicitando limpeza e  retirada de lixo e  entulhos na Rua João XXIII, em frente ao nº 18,
Bairro  Piratini.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge  e
Marquinhos. 03) À SMSMU e SMMA, solicitando o corte de uma árvore localizada na Rua
Juraci da Cruz, nº 120, Loteamento Vida Nova, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Marquinhos, Cleber e Ventania.  Vereador NELSON –
01)   À SMICAA, parabenizando pela notificação às agências bancárias existentes no
Município  para  que  todas  tenham  os  biombos,  para  proteção  dos  clientes,  o  que
determina lei municipal existente, bem como, solicita que ocorra maior fiscalização para
que as agências bancárias cumpram o que determina outras leis municipais existentes
como a que determina que tenham banheiros e outra que determina horários específicos
para o serviço dos carros fortes. Aprovado por unanimidade, com associação  de todos os
Vereadores.  02) Ao  Prefeito,  solicitando  rondas  em  frente  de  todas  as  escolas  do
Município, nos horários de entrada e saída, devido ao aumento do número de assaltos
aos alunos.  Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Adão, Caco,
Ventania,  Gervásio,  Imilia,  Marquinhos  e  Raquel.  Passou-se  a  votação  do  seguinte
Processo:  PROC.  nº  20.281/173/2017  – Origem da  Vereadora  Imilia  de  Souza  (Dra.
Imilia) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 033/2017 - “Dispõe sobre a reconstituição da
pavimentação de ruas, passeios e logradouros públicos que vierem a ser danificados em
decorrência de obras visando a construção, reforma ou manutenção de edificações e dá
outras providências”. Em 25.07.2017 foi solicitado adiamento de votação por 02 (duas)
Sessões, aprovado por unanimidade. Devendo retornar em 03.08.2017. Em 03/07/2017
discutiram o  Projeto  os  Vereadores  Dra.  Imilia,  Gervásio,  Marquinhos,  Caco  e  Jorge;
encaminharam a votação os Vereadores Gervásio e Marquinhos; em votação o Projeto foi
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Em 08/08/2017 a Vereadora Dra.
Imilia, solicitou adiamento de votação por 01 (uma) Sessão, o pedido de adiamento de
votação foi aprovado por unanimidade. Devendo retornar em 15/08/2017. NESTA DATA,
foi incluída Emenda ao Projeto, discutiu o Projeto a Vereadora Imilia; encaminharam
a votação os Vereadores Gervásio, Jorge e Marquinhos; em votação o Projeto com
inclusão da Emenda, foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. O
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ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS foi transferido para próxima Sessão. 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
quarenta 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, 15 de agosto de 2017. 

                                                                                              NELSON BRAMBILA
                   Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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