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                   Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (22.08.2017), 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 51ª 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: Ofício 11/2017 – SMDH,
Ofício  68/2017  –  27ª  CRE,  Ofícios  1290/2017,  1291/2017,  1292/2017,  1294/2017,  1303/2017,
1304/2017, 1306/2017 e 1307/2017 – Gabinete do Prefeito, PROC. nº 20.356/248/2017 – Origem do
Vereador Marco Antonio da Rosa (Marquinhos),  PROC. nº 20.357/249/2017 –  Origem do Vereador
Carlos Eduardo (Maninho);  Votação da Ata nº  9955,  que foi  aprovada por unanimidade,  sem
retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos
Verbais: Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando a troca de lâmpada dos postes
anterior e posterior a ponte da Cohab Blocos, Rua Monteiro Lobato. Aprovado por unanimidade. 02)
Ao Prefeito e SMO, solicitando o reparo de uma cratera localizada na Rua Pedro Porfírio de Souza,
em frente  ao  nº  102,  Bairro  Jardim.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação do Vereador
Gervásio. 03) Ao Prefeito e SMO, solicitando a colocação de uma tampa de bueiro localizado na Av.
Sapucaia  em frente  ao nº  780,  Bairro  Primor.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação do
Vereador Ventania. Vereador Marquinhos – 01) Ao Mercado e Padaria Pão da Hora, parabenizando
a empresa, por possuir em seu quadro de colaboradores, entre outros o funcionário Joel Neto, que
desenvolve a função de açougueiro. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Caco.
02) Ao Prefeito, SMSMU e SMST, solicitando a construção de pista de caminhada e ciclismo em toda
a  lateral  do  muro  do  trem,  extensão  das  Avenidas  Sapucaia  e  Mauá,  divisas  de  Esteio  e  São
Leopoldo. Aprovado por unanimidade. 03)  Ao Conselho Tutelar, Guarda Municipal e Brigada Militar,
solicitando as devidas providências,  pois há uma Lancheria na Rua Taquara, em frente a Escola
Plácido  de  Castro,  onde  o  proprietário  não  respeita  os  alunos  e  professores  e  isso  se  chama
contravenção  penal  de  perturbação  ao  sossego  alheio,  além  de  permitir  menor  jogar  snooker.
Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Gervásio.  Vereador Gervásio – 01)  À
SMST, solicitando estudo de viabilidade técnica para a implantação de um redutor de velocidade na
Rua Cordão, nas imediações do número 845, onde há a Comunidade Católica Perpétuo Socorro.
Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Marquinhos.  02)  À SMO, solicitando o
conserto de buracos causados por erosão na calçada da Rua Emília Bilert  Schimidt,  Loteamento
Nascer do Sol. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão e Ventania. 03)
Às  SMO,  SMMA,  SMP  e  Atacadão,  solicitando  providências  urgentes  para  acabar  com  os
alagamentos na rótula da Cohab e nos blocos dos arredores, principalmente a Rua Celeste Catto.
Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Adão,  Caco,  Ventania  e  Cleber.
Vereador Cleber  –  01)  À SMO,  solicitando providências com relação  ao desnível  na  Rua Nova
Esperança  esquina  com  a  Rua  Teixeirinha.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  do
Vereador  Marquinhos.  02) À  SMO,  solicitando  reparo  na  calçada  da  Rua  Alecrim,  nº  94,  Bairro
Fortuna. Aprovado por unanimidade. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, reiterando o pedido feito por
outros Vereadores que referem-se as bocas de lobo quebradas, em várias ruas, inclusive no centro
devido a canos quebrados e muitas vezes rompem as calçadas, tornando os locais praticamente
intransitáveis. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Cleber, Dra.Imilia,
Gervásio e Ventania.  Vereador Adão – 01)  À RGE Sul, solicitando a troca de um poste que está
inclinado para cair, na Av. Isdralit, em frente a Escola Olária Daudt. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia e Maninho. Questão de Ordem Vereador Caco, disse
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que a Comissão de Serviços Urbanos, esteve no Bairro Parque Joel e constatou que realmente esta
feia a situação e será enviado relatório a Prefeitura. Vereador Ventania – 01) À SMST, solicitando a
pintura da faixa de segurança na Av. Justino Camboim, nº 31, em frente a UBS Centro. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Marquinhos, Cleber e Gervásio. 02) À SMO,
solicitando o conserto na rede de esgoto na Rua Trindade, nº 224, Bairro Capão da Cruz, ocasionado
pelas  chuvas.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Maninho  –  01)  À  SMO,  solicitando  a
desobstrução de duas bocas de lobo na Rua Tapes, próximo ao nº 251, Bairro Vargas. Aprovado por
unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Gervásio,  Jorge,  Raquel  e  Ventania.  Vereador
Nelson – 01) À SMO, solicitando que aos finais de semana, quando não houver plantão da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, que seja permitido sepultamentos com a documentação que a
família tenha em mãos, mas que seja entregue posteriormente no primeiro dia útil. Aprovado por
unanimidade,  com  a  associação  de  todos  os  Vereadores. 02)  Ao  Prefeito  e  SMO,  solicitando
providências urgentes, com relação ao conserto da máquina que faz o desentupimento das redes de
esgoto e bocas de lobo. Uma vez que há locais que a situação está critica, cita como exemplo na Rua
Beira Campo, nº 366 e ainda na Rua do Comércio, nº 64, pois o esgoto está saindo pelo asfalto.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Cleber, Gervásio e
Dra. Imilia.  Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos os Projetos que
aguardam pareceres. Passou-se a votação dos seguintes Processos:  PROC. nº 20.304/196/2017 –
Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 009/2017 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 009/2017
-  “Autoriza a regularização de construções edificadas em condições habitáveis,  consolidada e dá
outras providências”. O Referido Projeto aguarda Projeto Substitutivo que será enviado pelo Executivo
à  esta  Casa.  Em  17/08/2017,  recebeu  a  mensagem  017/2017,  encaminhando  projeto  de  lei
substitutivo, incluído no processo original. Em 17/08/2017, discutiu o Projeto o Vereador Marquinhos,
em votação foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, discutiu o
Projeto o Vereador Marquinhos, em votação foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e
votação. 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 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, 22 de agosto de 2017.
                                                                                  

                                                                                                NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário                                                         
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