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                   Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (28.09.2017),
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 61ª 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:  Ofícios  1484/2017,
1485/2017,  1486/2017,  1495/2017,  1496/2017,  1506/2017,  1507/2017,  1509/2017,  1510/2017,
1511/2017 – Gabinete do Prefeito, Votação da Ata nº 9976, que foi aprovada por unanimidade,
sem  retificações  nem  alterações. Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:
Requerimentos Verbais: Vereador Ventania – 01) Condolências à família da Senhora Delaide Nunes.
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Jorge. 02) À SMO, solicitando conserto de
um buraco na Rua Passeio Celuta, em frente ao número 952, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por
unanimidade. Vereador Caco – 01) Condolências aos familiares do Senhor André Silveira. Aprovado
por unanimidade, com associações dos Vereadores Marquinhos, Jorge, Ventania e Nelson.  02)  Ao
Prefeito,  solicitando  verificar  o  porquê  da  demora  para  a  liberação  de  projetos  solicitados  pela
população.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Marquinhos,
Gervásio,  Imilia,  Jorge  e Nelson.  03)  À Brigada Militar  de Sapucaia  do Sul,  solicitando que seja
destinado dois policiais para o dia e dois para a noite, para efetuarem ronda no Hospital  Getúlio
Vargas.  Aprovado por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Ventania,  Maninho,  Cleber,
Marquinhos e Gervásio.  Questão de Ordem: O Vereador Jorge questionou sobre as respostas dos
requerimentos. Disse que fica triste com este retorno. Vereador Cleber – 01)  Ao Prefeito, ao Vice-
Prefeito, às SMPU, SMGP, SMF, SMDS, SMDH, PGM e Vigilância Sanitária, solicitando informações
referente a liberação do alvará provisório de localização e funcionamento para o Lar de Idosos Padre
Réus.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Adão,  Jorge,  Ventania,
Gervásio,  Imilia,  Nelson  e  Caco.  02)  À  SMST,  solicitando  quebra-molas  e  pintura  da  faixa  de
pedestres na Avenida Justino Camboim, entre o salão de festa Moling e o Supermercado Rissul,
Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Gervásio, Raquel,
Caco,  Imilia  e  Jorge.  Vereador  Gervásio  –  01) À  SMMA,  com  cópias  à  SMO  e  Defesa  Civil,
solicitando a poda de um eucalipto na Rua da Ladeira, entre as Ruas Canisio e Lagoa Vermelha,
Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Jorge, Ventania e
Marquinhos.  02)  À  SMO,  com  cópia  à  SMMA  e  Vigilância  Sanitária,  solicitando  limpeza  e
desobstrução de nueiro entupido no final da Rua Major de Souza Lima, esquina com a Rua Plátanos,
Bairro São José. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Ventania e
Cleber. 03) À SMMU, solicitando averiguação nos postes de energia elétrica em frente aos números
285  e  295  da  Rua  Teixeirinha,  Bairro  Lomba  da  Palmeira.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associações dos Vereadores Raquel, Jorge e Ventania. Vereadora Imilia – 01) Ao Prefeito, com cópia
à  SMMA e  SMSMU,  solicitando  limpeza  e  revitalização  do  Arroio  localizado  no  Bairro  Freitas.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber, Gervásio e Marquinhos.
02) Ao Prefeito, com cópia à SMF, solicitando informações sobre o contrato com a Empresa Labor.
Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Marquinhos  –  01)  À SMDH,  parabenizando  o  Secretário
Silvino e sua equipe. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Jorge,
Gervásio e Ventania. 02) Ao Prefeito, SMMU e SMO, solicitando a limpeza e revitalização da Praça
Jaci  da  Fontoura,  Bairro  Feliz.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores
Ventania  e  Cleber.  03)  Condolências  aos  familiares  do  Senhor  Valmir  Nogueira.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Jorge, Nelson e Ventania. Vereadora Raquel
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–  01)  À  SMMA,  reiterando  o  pedido  para  a  instalação  de  lixeiras  no  calçadão.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Gervásio, Marquinhos, Cleber e Ventania. 02)
À SMSMU, solicitando o reparo na rede elétrica do poste localizado no calçadão, em frente a Banca
número  01.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Ventania,  Jorge,
Marquinhos e Caco.  03)  À SMO, solicitando o conserto da rede de esgoto na Rua Beira Campos,
número  366,  Bairro  Vargas.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores Cleber,
Caco e Ventania. Vereador  Nelson – 01)  À Secretaria  Estadual  de Transportes,  solicitando que
reconsidere o Pedido feito pelos Prefeitos de Esteio e Sapucaia do Sul, referente aos acessos à ERS-
118. Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores. 02) À SMO e SMSMU,
solicitando  que  seja  arrumado  os  banheiros  localizados  perto  dos  camelôs.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Maninho, Jorge, Ventania e Cleber.  03)  À SMMA,
solicitando  a  poda  de  uma árvore  na  Rua  Três  Coroas,  próximo  ao  número  900.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge e Ventania.  Não havendo mais processos a
serem votados, passou-se ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. Vereadora Raquel –
06 min. Cumprimentou a todos. Começou falando sobre o mal do século, que atinge milhares de
brasileiros, a síndrome de imunodefeciência adquirida, mais conhecida como AIDS. Falou sobre
este problema que ocorre com muita frequência na gestação. Comentou que o Rio Grande do Sul
está em 1º lugar no ranking de detecção de casos de AIDS na gestação. Disse que Sapucaia do
Sul está em 6º no Estado e 13º no País. Finalizou dizendo que deve-se intensificar a prevenção e
conscientização da AIDS em toda a população. Agradeceu e encerrou. Vereador Maninho – 06
min.  Cumprimentou  a  todos.  Começou falando sobre  a  audiência  feita  sobre  a  influência  da
tecnologia na vida das crianças. Falou dos prós e contras deste assunto. Finalizou falando sobre
as  práticas  deste  meio  eletrônico.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Cleber  –  06  min.
Cumprimentou a todos. Começou falando do seu medo de a Administração Pública parcelar os
salários dos servidores.  Disse que mudou o Prefeito,  mas a gestão é a mesma, inclusive os
Secretários  são os mesmos.  Comentou que questiona quando terá  orçamento para fazer  um
quebra-molas, para salvar centenas de vidas.  Disse que fazer várias promessas na época de
eleição e não cumprir, isso é golpe. Finalizou dizendo que se o projeto for bom para o Município,
ele irá apoiar com certeza. Agradeceu e encerrou. Vereador Gervásio – 06 min. Cumprimentou a
todos.  Começou falando que o  lado sempre arrebenta o lado mais fraco.  Comentou sobre a
situação  complicada  dos  funcionários  da  Empresa  Labor,  que  não  estão  recebendo  seus
ordenados. Disse que se tivesse a caneta do Prefeito, a Empresa Labor não prestaria serviço em
Sapucaia do Sul há muito tempo. Finalizou dizendo que mesmo com restrições orçamentárias, a
Administração Pública deve solucionar problemas pontuais.  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 dezessete horas e trinta 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, 28 de setembro de 2017.
                                                                                  

                                                                                                NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário                                                         
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