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                   Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (05.09.2017), 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 54ª 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: Comunicado  nº
CM64089/2017 – Ministério da Educação, Comunicado de Ausência da Vereadora Imilia,  PROC. nº
20.374/266/2017 – Origem do Vereador Adão da Silva (Adão do Calçado), PROC. nº 20.373/265/2017
– Origem do Vereador Nelson, Indicação de nº 155/2017 – Origem da Vereadora Imilia; Votação das
Atas nsº 9960 e 9962, que foram aprovadas por unanimidade, sem retificações nem alterações.
Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:  Votação  das  Indicações:  Indicação  de  nº
155/2017  –  Origem  da  Vereadora  Imilia,  aprovada  por  unanimidade. Requerimentos  Verbais:
Vereadora Raquel – 01) À Real Rodovias, solicitando, se possível que aumente o número de ônibus
e  lotações  nos  horários  de  pico.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associações  dos  Vereadores
Marquinhos, Caco e Imilia.  02)  À SMSMU, solicitando a limpeza e retirada de lixo e entulhos na
Avenida  Sapucaia,  junto  à  escadaria  que  dá  acesso  ao  viaduto  da  ERS-118.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação do Vereador Jorge. Vereador Marquinhos – 01) À SMST, solicitando
que seja retirada a placa afixada em um poste na Rua Otaviano da Silveira, em frente ao Grêmio
Esportivo Sapucaiense. Aprovado por unanimidade. 02) À SMSMU, solicitando o conserto urgente da
sinaleira  existente  no cruzamento da Avenida Justino Camboim,  com a Avenida João Pereira de
Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber e Maninho. 03) À SMST,
solicitando  que  seja  sinalizada  e  colocado  um redutor  de  velocidade  na  Rua  Gonçalino  Lucas,
próximo ao número 764, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Gervásio, Imilia, Raquel e Jorge.Vereadora Imilia (Fazer em Nome da Casa).  À
Mesa Diretora, solicitando que proceda a iluminação em amarelo na Câmara de Vereadores com
intuito de remeter o tema de prevenção e conscientização ao suicídio, denominado setembro amarelo,
durante  todo  o  mês  de  setembro,  prosseguindo  –  se  nos  meses  de  Outubro  e  Novembro,
denominados Outubro Rosa e Novembro Azul, ao qual fazem alusão à prevenção do câncer de mama
e próstata, respectivamente. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Gervásio. 02)
(Fazer  em Nome da  Casa). À  Mesa  Diretora,  solicitando  que  a  população  seja  informada  das
compensações  de  horário  desta  Casa  com  antecedência,  inclusive  nas  sessões.  Aprovado  por
unanimidade.  03)  Ao Prefeito, o Município de Sapucaia do Sul é participante do programa Cidades
Sustentáveis,  ante a  importância do projeto  faz-se necessário  alguns questionamentos.  a)  Desde
quando o  Município  é  participante  do Programa Cidades Sustentáveis? b)  Como o  Município  se
tornou participante deste programa? c) Como é desenvolvido esse programa no Município? d) Quais
projetos  estão  sendo  realizados  para  a  sustentabilidade  urbana?  Aprovado  por  unanimidade.
Vereador Gervásio – 01)  À SMST, solicitando pintura e reavivamento das faixas de segurança da
Avenida Justino Camboim em toda sua extensão. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores e Ventania.  02)  À SMST, solicitando estudo de viabilidade técnica para a instalação de
redutor  de velocidade na  Rua Nossa Senhora  da  Conceição,  próximo ao nº  902,  Bairro  Centro.
Aprovado por unanimidade. 03) (Fazer em Nome da Casa). À Mesa Diretora da Casa, a pedido dos
funcionários  deste  Poder  Legislativo,  no  Parque de  Eventos  Jayme Caetano Braum,  ao  lado  do
Piquete  do Prefeito  há um espaço que foi  determinado para que  fosse construído o  Piquete  da
Câmara de Vereadores, portanto, solicitam providências, talvez não dê tempo para as comemorações
da semana farroupilha/2017, mas que os próprios funcionários pudessem disparar um força tarefa e
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2018 a Câmara  também ter  seu espaço e pudesse cultivar  as tradições gaúchas.  Aprovado por
unanimidade. Vereador Cleber – 01) À SMST, solicitando a instalação de um quebra-molas na Rua
Frei Damião, para que seja regularizado o problema que é notório nesta esquina, veículos em altas
velocidades, motoristas imprudentes associado ao fato de ser uma rua ingrime, tem elevado o número
de acidentes. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio e Jorge. 02) Ao
Prefeito, Vice-Prefeito, SMP, SMO, SMF e SMA, solicitando informações a respeito das capacidades
técnicas exigidas da empresas licitantes na modalidade: Convite, Tomada de Preço e Concorrência
Pública, conforme a Lei 8.666/93, para atuarem nas obras do Município, também para o fornecimento
de produtos perecíveis e não perecíveis e dos critérios adotados até a presente data pelo Município
de Sapucaia do Sul. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Imilia e
Gervásio. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito e SMO, solicitando que seja refeito o esgoto da Rua do
Comércio, nº 43 entre as Ruas Beira Campo e Camaquã, Bairro Corsan. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Gervásio, Cleber e Dra. Imilia. 02) Ao Prefeito e SMO, solicitando
que seja efetuado o jateamento na rede de esgoto da Rua Beira Campo nº 589, em frente ao Mercado
São José, Bairro Corsan. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio e
Ventania. 03) Ao Prefeito e SMO, solicitando que seja efetuado a troca de tampa de boca de lobo na
Rua Juraci  da Cruz, esquina com a Rua Dorcelina Falador,  Bairro Cooperamobem. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Cleber e Gervásio. Vereador Adão – 01) Ao
Prefeito,  SMSMU,  SMST e  Empresa  Real  Rodovias,  solicitando a  colocação de  uma parada de
ônibus, na Av. João Pereira de Vargas, em frente ao nº 1009. Aprovado por unanimidade, com a
associação do Vereador Jorge.  Vereador Caco – 01)  À Brigada Militar, solicitando policiamento no
Loteamento  Bela  Vista,  Bairro  Vargas,  em  razão  dos  inúmeros  arrombamentos  que  estão
acontecendo. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Jorge e
Gervásio.  02) À Brigada Militar, solicitando policiamento nos horários de entrada e saída, da Escola
Ruben Dário, especialmente no turno da noite, em razão de inúmeros assaltos a estudantes e  ônibus
que vem ocorrendo. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão e
Ventania. Vereador Ventania – 01) À RGE Sul, solicitando a poda de árvore, que está pegando na
rede elétrica na Rua Passeio Celuta, nº 1137, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade. 02)
À SMSMU, solicitando a limpeza no Cemitério Pio XII,  Bairro  Lomba da Palmeira.  Aprovado por
unanimidade,  com a associação dos  Vereadores  Gervásio,  Cleber,  Adão,  Raquel  e  Jorge.  03)  À
SMSMU,  solicitando  o  patrolamento  em  toda  a  extensão  da  Rua  Pirelli  Sul,  Bairro  São  Jorge.
Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Adão  e  Cleber.  Vereador
Maninho – 01) À SMO, solicitando desentupimento da boca de lobo, na Rua Alfredo Juliano, nº 299,
inclusive o esgoto está retornando a residência e segundo o morador já está pedindo providências
desde  o  inicio  do  ano.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Jorge,
Marquinhos, Raquel, Ventania e Gervásio. 02) À SMMA e SMSMU, solicitando a limpeza do terreno
localizado na saída do Horto Florestal e a notificação do proprietário para manter o terreno limpo.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Ventania,  Marquinhos,
Gervásio  e Raquel.  Vereador Nelson – 01)  À Brigada Militar,  solicitando que seja distribuído os
soldados que chegaram recentemente ao Município, nos bairros, especialmente no horário da tarde,
devido aos inúmeros arrombamentos  que estão acontecendo.  Aprovado por  unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Caco, Jorge, Marquinhos, Ventania, Gervásio e Raquel. 02) Ao Prefeito e
SMSMU, solicitando que seja renovado o convênio com a Empresa Real Rodovias, para instalação de
abrigos nas paradas de ônibus, pois no ano passado foi aprovado o Projeto para a instalação de 180,
porém,  há  informações  que  foram  instalados  apenas  25.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Adão, Jorge, Gervásio, Raquel, Ventania e Cleber. 03) (Fazer em Nome
da Casa), externando condolências aos familiares do Senhor José Luiz. Aprovado por unanimidade.
Questão  de  Ordem: O  Vereador  Nelson  solicitou  ao  setor  de  informática  que  efetuasse  as
publicações sobre as compensações de horários. Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem
feitos,  foram lidos os  Projetos  que  aguardam pareceres.  Questão de Ordem: O Vereador  Autor
Gervásio solicitou a retirada dos seguinte projetos para adequações:  PROC. nº 20.369/261/2017,
PROC. nº 20.368/260/2017 e PROC. nº 20.367/259/2017. Questão de Ordem: O Vereador Autor
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Maninho  solicitou  a  retirada  do  seguinte  projeto  para  adequação:  PROC.  nº  20.357/249/2017.
ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador CLEBER – (06min.) – Cumprimentou a todos.
Começou falando sobre algumas informações positivas de seu Gabinete e do Gabinete da Vereadora
Imilia, sobre a visita que fizeram na SMICAA. Comentou que na data de hoje, participou da instalação
da Comissão Especial de Revisão Legal na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, feita pelo
Deputado  Estadual  Marcel  Van  Hatten  do  Partido  Progressista.  Falou  que  esta  comissão  foi
constituída  para  revogar  leis,  decretos  considerados “esdrúxulos”.  Disse para o  Presidente  desta
Casa que este debate poderia ser feito neste plenário e que ajudaria muito a sociedade civil deste
Município. Falou que o Legislativo está sendo parceiro do Executivo Municipal. Finalizou dizendo que
a revogação de leis desnecessárias irá simplificar a vida de todos. Agradeceu e encerrou. Vereadora
IMILIA – (06min.) – Cumprimentou a todos. Começou falando das agendas positivas ocorridas no
Município. Disse que ocorreram três agendas positivas. Falou que uma delas foi o dia 28 de agosto, o
qual é comemorado o dia Nacional do Voluntário. Falou que a segunda foi a inauguração da Biblioteca
Municipal na Escola Justino Camboim. Finalizou dizendo sobre a última agenda positiva, que foi a ida
de  três  crianças  que  representaram a  Cidade  no  Panamericano  de  Taekwondo  na  Costa  Rica.
Agradeceu e encerrou. Vereador JORGE – (06min.) – Cumprimentou a todos. Começou falando dos
seus  requerimentos  e  da  grande  demora  no  envio  das  respostas  pela  Administração  Municipal.
Comentou que um mesmo requerimento é feito várias vezes e nada de ocorrer alguma resposta.
Falou que vê em várias ruas do Município, um pedaço de madeira colocado em buracos nas vias da
cidade.  Finalizou  dizendo que é urgente revisar  toda a rede de esgoto  da  cidade.  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 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, 05 de setembro de 2017.
                                                                                  

                                                                                                NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário                                                         
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