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               Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete (05.10.2017),
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 63ª 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:  IMILIA  (PTB);  MANINHO  (PMDB);
VENTANIA  (PRB);  CACO  (PMDB);  CLEBER  (PP);  NELSON  (SD);  ADÃO  (PT);
GERVÁSIO (PP) e MARQUINHOS (PSB).  Ausência justificada dos Vereadores Jorge
Barbosa e Raquel do Posto. 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: Justificativa de ausência
do Vereador Jorge; Atas de nºs 9974 e 9981, que foram aprovadas por unanimidade, sem
retificações,  nem  alterações.   Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:
Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador  MANINHO  –  01) À  CORSAN,
solicitando a realização de manutenção de um vazamento na Avenida Ruben Berta com a
Rua São Jorge. Aprovado por unanimidade. 02) À SMSMU, solicitando a realização de
manutenção no poste de iluminação pública na Rua Edi Eli Scopel, em frente ao nº 86.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber e Marquinhos. 03) À
CORSAN,  solicitando  reparo  do  asfalto  na  Rua  Silvio  Sanson,  em frente  ao  nº  301.
Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Marquinhos,  Ventania  e
Imilia.  Vereador  Ventania – 01) Ao Prefeito e SMS, solicitando maior atenção ao que
vem ocorrendo nos Postos de Saúde dos Bairros Vargas e Colina Verde, pois estão se
negando  a  atender  moradores  da  Rua  Rouxinol,  alegando  não  serem  sua
responsabilidade.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores
Marquinhos, Adão e Cleber.  02) À SMO, solicitando limpeza e retirada de entulhos na
Travessa  São  Geraldo,  ao  lado  do  muro  dos  apartamentos,  Bairro  Capão  da  Cruz.
Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Maninho  e  Marquinhos.
Vereador  ADÃO  –  01) Ao  Vereador  Jorge  e  seus  familiares,  condolências  pelo
falecimento do genro do Vereador. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em
Nome do Poder Legislativo. Vereador CLEBER – 01) À SMO, solicitando reparo da boca
de lobo que está quebrada, na Avenida  Justino Camboim, nº 994, Bairro Sete. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Gervásio e  Marquinhos. 02)
À SMSMU, solicitando a retirada da parada de ônibus que está com sua base apodrecida,
em iminência de cair, o que coloca usuários e pedestres em sério risco de acidente, seja
colocada uma parada nova ou consertem a mesma, na Rua Nair da Silva Rufino, nº 129,
Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Ventania, Gervásio, Adão e Marquinhos. 03) À Unidade Parceiros Voluntários Sapucaia do
Sul,  parabenizando  a  Srta.  Júlia  Gabriele  Lima  da  Rosa  por  assumir  o  cargo  de
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Coordenadora da Entidade. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Imilia, Ventania, Marquinhos, Maninho e Gervásio. Vereador GERVÁSIO – 01) À SMST,
solicitando o reavivamento de pintura de uma faixa de segurança na Avenida Theodomiro
Porto da Fonseca, próximo aos apartamentos Altos da Theodomiro, Bairro Pasqualini.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Adão,  Maninho  e
Marquinhos. 02) À  SMO,  solicitando  conserto  e  limpeza  de  boca  de  lobo  na  Rua
Guilhermino  Dias, em frente ao nº 775, esquina com a Rua Catuípe, Bairro Fortuna.
Aprovado por unanimidade.  Vereadora IMILIA – 01) Ao Prefeito e SMSMU, conforme
contratos nº 044/2017 e 192/2017 da concorrência pública nº 004/2016, com objetivo na
contratação  de  empresa  especializada  com  material  e  mão  de  obra  para  limpeza  e
manutenção  dos  logradouros,  praças  e  parques  do  Município.  O  primeiro  contrato
assinado no mês de março prevê diversos serviços a serem realizados no Município, com
preço total  de R$ 398.877,04,  o  segundo contrato assinado no mês de setembro,  da
mesma forma, prevê mais serviços a serem realizados no Município, com valor total de
R$ 1.210.560,61. Diante dos valores e a grande quantidade de serviços contratados se
faz necessário alguns questionamentos, conforme abaixo: 1) Onde foram realizados os
serviços contratados no contrato nº 044/2017 (contrato assinado em março), descrevendo
detalhadamente os locais da prestação de serviços e aplicação do material contratado? 2)
Onde  serão  realizados  os  serviços  contratados  no  contrato  nº  192/2017  (contrato
assinado em setembro), descrevendo detalhadamente os locais onde serão prestados os
serviços e aplicação do material contratado? Bem como, qual a previsão de demanda que
gerou essa quantidade na contratação? Qual o tempo para a prestação desses serviços?
Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  MARQUINHOS  –  01) Ao  Prefeito  e  SMO,
solicitando conserto de boca de lobo na Rua Novo Milênio, próximo ao nº 05, no Bairro
Vida  Nova I.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação do Vereador  Cleber.  02) À
SMST, solicitando a colocação de placa de sinalização, informando sobre o redutor de
velocidade, na Rua Filipe Camarão, próximo ao DETRAN. Aprovado por unanimidade,
com associação do Vereador Ventania. 03) Ao Delegado Luis Fernando, da 2ª Delegacia,
desejando sucesso e externando votos de boas vindas. Aprovado por unanimidade, com
associação  do  Vereador  Maninho.  O  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS  foi
transferido para  a  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 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, 05 de outubro de 2017. 

                                                                                              NELSON BRAMBILA
                   Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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