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               Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete
(24.10.2017), 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
64ª 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 (PT); NELSON (SD);
MANINHO (PMDB);  VENTANIA (PRB);  CACO (PMDB);  ADÃO (PT);  JORGE (PSD);
CLEBER (PP); GERVÁSIO (PP); 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 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:  Telegramas  do  Ministério  da  Educação;  Ofício  nº  011/17  do
Colégio São Lucas; Ofício da ESF Itapemirim; Ofício nº 1765/2017 – GP.  ATA nº 9988,
que foi aprovada por unanimidade, sem retificações, nem alterações. Passou-se ao
ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:  Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:
Vereadora RAQUEL – 01) Ao Prefeito, SMMA e SMSMU, solicitando providências em
relação  a  uma  árvore  guapuruvu,  em  frente  a  residência  localizada  na  Rua  Avelino
Gonçalves  de  Lima,  nº  171,  Bairro  Nova  Sapucaia.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação do Vereador Cleber. 02) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando limpeza e pintura
do meio fio da Rua Osmar Weck, entre as Ruas  Gildo de Freitas e José Mendes, Bairro
Jardim  América.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,
Gervásio e Marquinhos. 03) Ao Prefeito e SMSMU, limpeza e retirada de entulhos na Rua
Marquês  de  Barbacena,  nº  336,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Marquinhos  e  Jorge.  Vereador  MARQUINHOS –  01) Ao
Prefeito e SMSMU, solicitando a viabilização da construção de uma calçada, na Avenida
Justino  Camboim,  Bairro  Lomba  da  Palmeira,  nas  proximidades  da  entrada  do
Residencial  Recanto  dos  Jardins.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Raquel, Jorge, Cleber e Maninho. 02) À SMO, solicitando que intensifique o
mutirão de limpeza nos Cemitérios, visto estar chegando o Dia de Finados. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Adão, Nelson, Cleber, Gervásio e Caco.
03) À SMST, solicitando verificação da situação da sinalização em amarelo em frente a
loja de venda de telefones celulares, na Avenida São Luiz esquina com a Rua Daltro
Filho. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Raquel e Ventania.
Vereadora IMILIA – 01) À Empresa KAPPESBERG, agradecimentos pela instalação de
uma filial na Cidade de Sapucaia do Sul. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será
em Nome do Poder Legislativo. Vereador GERVÁSIO – 01) À SMMA, solicitando poda de
árvore na Rua Lúcio Bitencourt, próximo a esquina da Rua Henrique Dias, Bairro Vacchi.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Imilia,  Cleber,  Adão,
Marquinhos, Jorge e Ventania. 02) À SMSMU, solicitando limpeza na Avenida República,
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na  quadra  entre  a  Avenida  Theodomiro  Porto  da  Fonseca  e  a  RS118,  Bairro  Nova
Sapucaia.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Adão,
Ventania, Maninho e Raquel. 03) À SMST, solicitando análise de viabilidade  técnica para
instalação de 4º tempo para pedestres na sinaleira da Rua Nossa Senhora das Graças,
esquina  com  Rua  Manoel  Serafim.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores   Cleber,  Ventania  e  Jorge.  Vereador  CLEBER  –  01)  À  SMSMU,
agradecimentos pelo auxílio à família que teve sua casa totalmente queimada, no Bairro
Jardim,  deslocando  um  caminhão  para  fazer  a  limpeza  no  terreno.  Aprovado  por
unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo.   02) À SMSMU e
SMMA, solicitando retirada de uma árvore que está morta e tem dificultado muito a visão
dos  motoristas  na  Avenida  Justino  Camboim  esquina  com  a  Rua  Tropeiros,  Bairro
Pasqualini.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores Jorge,  Adão,
Ventania e Gervásio.  03) À SMST, solicitando melhor sinalização na entrada do Bairro
Recanto  dos  Jardins,  na  Avenida  Justino  Camboim.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Ventania, Marquinhos e Maninho.  04) À SMST, solicitando
estudos de viabilidade técnica, para alterar o sentido da Avenida Américo Vespúcio e da
Rua  Tropeiros,  passando  a  serem  mão  única.  Aprovado  por   unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Imilia,  Marquinhos,  Adão,  Ventania,  Raquel  e  Gervásio.
Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando que seja feito patrolamento e
saibramento em todo o Bairro Vida Nova I, Bairro Vargas, bem como, na Rua Bela Vista,
Bairro  Garimpo. Aprovado por  unanimidade,  com associação  dos Vereadores Cleber,
Gervásio,  Imilia e Ventania.  02) Ao Prefeito e SMSMU e SMO, solicitando que sejam
instalados os canos que estão em frente as casas do  Loteamento Santa Luzia,  bem
como, após a instalação dos mesmos seja feito patrolamento e saibramento. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio e Ventania. Vereador ADÃO
– 01)  Ao Prefeito, SME e E.M.E.F. Padre Réus, parabenizando as professoras Vanessa
Restelli  e Mônica Freitas, pelos serviços prestados ao Município de Sapucaia do Sul.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Caco,  Ventania,
Raquel,  Marquinhos,  Gervásio e Cleber.  Vereador CACO – 01) Aos familiares do Sr.
Paulo Eduardo Silveira, condolências pelo seu falecimento. Aprovado por unanimidade, o
Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. 02) Ao Prefeito, solicitando colocação
de quebra-molas nas principais  ruas do Loteamento Parque Primavera.  Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Cleber e Gervásio.  03)
Ao Clube Aimoré, parabenizando pela classificação para uma disputa nacional. Aprovado
por  unanimidade,  o  Requerimento  será  em  Nome  do  Poder  Legislativo.  Vereador
VENTANIA –  01) À  SMO,  solicitando limpeza da rede de esgoto  na Avenida Justino
Camboim,  em  frente  ao  nº  345,  Bairro  Floresta.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação do Vereador Marquinhos.  02) À SMST, agradecendo ao setor de pintura, a
equipe  do  Elcio,  pelos  ótimos  serviços  prestados.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Cleber e Marquinhos.  Vereador MANINHO – 01) À SMST,
solicitando instalação de placa de carga e descarga, na Rua Manoel Serafim, nº 1540,
próximo ao  Bazar  Bugiganga  e  Lojas  Quero  Quero.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Marquinhos, Imilia e Gervásio.  02) À SMO, solicitando que
seja feita a manutenção de uma erosão na Rua Dante Macari, nº 178, Bairro Capão da
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Cruz. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Raquel, Ventania e
Jorge.  03) À atleta Karoline Marinho Rubaski, parabenizando pela convocação para a
Seleção  Brasileira  de  Taekwondo.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Raquel, Marquinhos, Nelson, Adão, Ventania e Gervásio.  04) Ao Secretário
Municipal  de  Meio  Ambiente,  Sr.  Alex,  condolências  pelo  falecimento  de  sua  mãe.
Aprovado  por  unanimidade,  o  Requerimento  será  em  Nome  do  Poder  Legislativo.
Vereador NELSON – 01) Ao Prefeito, solicitando que faça um Decreto igual o que foi feito
pelo  Prefeito  de  São  Leopoldo,  onde  acaba  com o  sorteio  por  vagas  em creches  e
estabelece os  critérios  para  preenchimento  destas vagas.  Aprovado por  unanimidade,
com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Adão,  Caco,  Ventania,  Gervásio,  Imilia  e
Marquinhos.   02) Ao Prefeito e SMS, solicitando que envie à esta Casa o Projeto do
Laboratório  Municipal,  com  a  máxima  urgência.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Imilia, Marquinhos, Maninho e Ventania.   A
Vereadora Imilia retirou Projeto de sua autoria,  a saber,  PROC. nº 20.372/264/2017 –
PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  nº  078/2017  -  "Dispõe  sobre  a  padronização  das
calçadas e passeio público como extensão da propriedade particular e responsabilidade
do  órgão  público  nos  bens  de  sua  competência".  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador GERVÁSIO – (06min.) – Cumprimentou a todos.
Disse que os Vereadores postergaram suas falas durante o mês de outubro, mas apesar
de estar usando a Tribuna no final do mês, ainda assim, reforçou a questão do outubro
rosa, precisamos vestir o rosa e chamar atenção para este assunto, salientando que a Lei
que regulamentou as atividades, a divulgação do Outubro Rosa, dessa campanha muito
importante contra o câncer de mama, é de autoria do Vereador Gervásio, aprovado nesta
Casa, portanto que todos, mulheres e também homens continuem conscientizando sobre
a doença que tem matado muito no Brasil, sendo muito importante aproveitar o mês de
outubro para falar do assunto com familiares, em casa, bem como, o Poder Público deve
e pode utilizar a sua prerrogativa legal para incentivar a prevenção do câncer de mama.
Falou que   possivelmente o Gabinete do Vereador Orador terá que buscar auxílio policial
ou de grandes detetives da ficção científica, para descobrir o que houve com algumas
mudas da árvore  sapucaia,  que foram plantadas em uma ação do Gabinete  tornada
pública nesta Tribuna, dez árvores sapucaia distribuídas em todo o Município, uma ação
que não envolveu recurso público, tendo em vista a importância de plantar árvores que
deram  origem  ao  nome  de  nosso  Município,  mas  que  infelizmente  foi  roubada  ou
surrupiada uma daquelas dez mudas,  situação complicada, fazerem uma ação sem  usar
dinheiro público, trazer mudas da árvore sapucaia do interior de São Paulo, pois não é
uma árvore nativa daqui, para chegar ao ponto de uma dessas mudas ser surrupiada,
mas o Vereador Orador tem sinceramente esperanças de que esta pessoa que pegou
esta árvore de onde ela estava plantada, tenha transplantado a árvore em um outro  local
dentro  de  nosso  Município,  visto  ser  esta  a  idéia  do  Projeto  do  Vereador  Gervásio
Santana,  plantar  árvores  sapucaia,  que  deram  nome  ao  nosso  Município,  na  nossa
territorialidade, a árvore que sumiu estava plantada ao lado do campo da Vila Vargas, na
Rua São Caetano, espera portanto que esta pessoa tenha o bom senso de transplantar
esta árvore em outro local de nosso Município. Disse que continuarão com esta ação no
ano  que  vem,  se  algum  cidadão  tiver  a  vontade  de
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plantar uma árvore sapucaia na frente de sua casa, no seu terreno, para o ano que vem,
irão fazer uma continuidade desta ação, entrem em contato com o Gabinete, certamente
irão providenciar mais árvores sapucaia para serem plantadas, pois isso é a defesa e
manutenção de nossa própria história. Falou que no último domingo esteve visitando o
“Capão  do  Corvo”,  em  Canoas,  local  recentemente  revitalizado,  em  frente  ao  novo
shopping que está sendo construído, elogiando a beleza do local, ressaltou que o Poder
Público e a iniciativa privada deveriam favorecer meios para que tenhamos um parque
aqui em Sapucaia do Sul, para que possamos fazer uma caminhada, uma corrida,   andar
de bicicleta, levar o seu pet para passear, levar cadeiras de praia e sentar-se a sombra,
ficar conversando com os amigos, precisamos de um parque em nossa cidade, sugerindo
o  Vereador  Orador  que para  isso  fosse  utilizado  a  área onde  houve  o  sexto  Rodeio
Municipal, chamado “Rincão do Cerro”, para fazer um parque, uma área de lazer, o local
foi sugerido por ter verde, mata, espaço para trilhas, um lago maravilhoso, ou seja, um
espaço adequado para isso, como também o Vereador Orador esteve conversando com
Dona Ana Juliano, que falou que já encaminhou projeto para abrir naquele local uma área
de  lazer,  mas  o  projeto  está  parado  em  alguma  mesa  de  algum  “almofadinha”  da
Prefeitura,  deixando  o  Vereador  Orador  uma  interrogação  se  isso  é  burocracia  ou
“burrocracia”,  não  se  sabe.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereadora  IMILIA –  (06min.)  –
Cumprimentou  a  todos.  Falou  sobre  alguns  bons resultados,  referindo-se ao  trabalho
realizado pela própria população em uma praça no Bairro Pasqualini,  que inclusive a
Vereadora Oradora doou alguns brinquedos como incentivo para que continuem,  que de
fato assumissem aquela praça, a Vereadora relata que saiu do local muito feliz, com o
resultado alcançado, pois em março, abril era só mato e destruição total, mas ao chegar
naquela praça por estes dias e ver o belo resultado do que a comunidade fez e está
fazendo é acalento para o trabalho que um Vereador faz. Disse que esteve em reunião
com moradores do Bairro Jardim Europa, onde há inúmeros problemas, como falta de
água, como a não entrega de  correspondência pelo fato de existir muitos cachorros de
rua naquele  Bairro,   que  atacaram os carteiros,  como também as ruas intransitáveis
devido a buracos que foram abertos pela CORSAN e não foram fechados, lotações estão
até trocando os seus trajetos. Deixou a Vereadora Oradora um pedido ao Presidente da
Casa, Vereador Nelson, para que traga de volta para a Câmara os Projetos que foram
para Prefeitura e não foram resolvidos, para que aqui resolva,  ressaltou que o importante
é que a comunidade chamou a Vereadora e disse que precisavam resolver, pois sozinhos
não estavam conseguindo, isso é que a Vereadora procura divulgar que a  comunidade
deve chamar os Vereadores, para que auxiliem na solução dos seus problemas, ou seja,
foi um sábado, onde discutiram comunidade e Vereadora, tiraram linhas de ação, enfim,
para buscar solução para a realidade que estão vivendo lá, ressaltando também a falta de
segurança neste mesmo Bairro, Jardim Europa, todas as manhãs tem pessoas assaltadas
nas paradas, paradas estas que nem existem, não tem sequer local para ficar,  sendo
muito  importante  a  comunidade  chamar  para  si,  assumir  os  problemas  e  sendo
necessário  chamar o Poder Legislativo, para auxiliar na busca da solução. Falou sobre a
tarde dedicada ao outubro rosa, onde houve bate-papo e diversas atividades relacionadas
a  este  assunto,  o  câncer  de  mama,  uma doença  que  tem matado  muitas  mulheres,
sendo muito importante a divulgação e conscientização sobre o tema. Falou que esteve
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na Escola Justino Camboim, voltou de lá realizada com o que viu, explanou que no início
do ano a Escola procurou a Vereadora Oradora, por saber que a mesma faz doação do
seu salário, para um projeto de reforma da biblioteca, ressaltando a Vereadora Oradora
que ficou encantada com o que viu, com as crianças dizendo que amaram, acharam lindo
demais e na hora do intervalo ao invés de brincar, vão para a biblioteca ler livros,  sendo
que em um projeto como aquele, o que mais encanta são as professoras, pois se o Poder
Público não está investindo na educação, esta professoras não desanimaram por causa
disso,  foram  a  luta,  foram  buscar  saída,  todas  as  salas  de  aula  da  Escola  Justino
Camboim tem ar condicionado, devido as professoras procurarem formas de arrecadar
dinheiro  para  isso,  em nenhuma sala  as  crianças riscam carteiras,  existe  uma forma
diferente de educar, profissionais que amam o que fazem, por isso vão a luta e buscam
meios para melhorias para fazer com que as crianças queiram ir para escola,  isso é muito
importante para que se assuma cada vez mais, ressaltando que as próprias professoras
tem dito  que a comunidade, os pais estão juntos nessa caminhada. Disse que  é possível
transformar esta cidade, se juntos, cada um fizer a sua parte.  Agradeceu e encerrou.
Vereador JORGE – (06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que da mesma maneira que
a Escola Justino Camboim, diversas escolas estão fazendo gincanas,  vendendo rifas,
para fazer melhorias nas mesmas, coisas que a Prefeitura deveria fazer, mas não tem
feito. Em aparte a Vereadora Imilia disse que o quanto é importante a comunidade, se o
Poder Público não faz, fazemos nós, em tudo que pudermos auxiliar e fazer acontecer.
Continuando o  Vereador  Orador  disse  que  por  isso  cada vez mais  as  escolas  estão
fazendo isso, sendo que deveria ser obrigação do Poder Público. Falou sobre o problema
das podas de árvore que devem ser feitas pela AES Sul, sendo que nas Avenidas da
cidade vemos as podas em forma de “V”, a explicação dada pelo Diretor da AES Sul, Sr.
Thiago  Pedroso,  responsável  pela  região  do  Vale  dos  Sinos,  é  que  fazem  a  poda
preventiva,  salvo  se  estiver  encostando  na  rede  elétrica,  para  que  não  ocorra  uma
tragédia,  a  AES  Sul  não  faz  as  podas  das  árvores  das  nossas  ruas,  não  tem  esta
obrigação, pois a obrigação da poda das árvores é do Município, explicação dada pelo
Diretor da AES Sul. Em aparte o Vereador Maninho disse que seria importante o Vereador
Orador  ler  o  contrato assinado pela AES Sul,  pois  não é bem assim.  Continuando o
Vereador Orador disse que justamente por essas coisas, a AES Sul diz uma coisa e o
Município diz outra, é que seria interessante convidar a AES Sul para vir à esta Casa,
juntamente  com  um  representante  da  Prefeitura,  da  Secretaria  de  Mobilidade,  da
Secretaria de Meio Ambiente, para esclarecer realmente a responsabilidade de cada um,
pois  quem  sofre  as  consequências  é  o  povo.  Falou  da  situação  constrangedora,  da
calamidade  pública  em  que  encontram-se  as  ruas  do  Loteamento  Vida  Nova  I,  da
COOPERAMOBEM,  entre  outros  locais  do  Município,  mesmo  sendo  contribuintes  do
nosso Município, outra Rua também em péssimo estado é a Bela Vista, situações que
persistem a muitos anos, que não se pode tirar a responsabilidade do Município, quem
tem que arcar com as consequências de pavimentação, de esgoto, enfim, é a Prefeitura,
o  responsável  por  tudo isso  é  o  gestor  do  Município,  que tem que arcar  com essas
consequências, citando também a situação do Loteamento Santa Luzia, que alguns anos
atrás foi  sugerido aos moradores se retirarem para ser  feita  a instalação da rede de
energia  e  o  alargamento  das  ruas,  sendo  que  o  Vereador  Orador  naquela  época
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recomendou  que  ninguém  saísse,  pois  corria-se  o  risco  de   perderem suas  casas,
ninguém saiu e no entanto foi feita a rede de energia que é muito melhor que muitos
lugares da cidade,  agora  falta  naquele  loteamento  são as   ruas melhores  e rede de
esgoto, ou seja,  é responsabilidade do Município, está faltando Gestor para resolver os
problemas  de  nossa  cidade.  Agradeceu  e  encerrou.   Vereador  NELSON  –  (06min.
cedidos  pelo  Vereador  Caco  +  06min.  cedidos  pelo  Vereador  Ventania)  –
Cumprimentou a todos. Falou sobre o Decreto feito em São Leopoldo, para mudar as
regras  para  conseguir  vagas  nas  creches  municipais,  um  decreto  muito  bem
fundamentado, ressaltando o Vereador Orador o quanto é importante ser feito da mesma
forma  aqui  em  Sapucaia,  decreto  este  que  estabelece  prioridades,  explanando
detalhadamente diversas partes do decreto, que também deixa claro que a preferência é
para classe média baixa, sendo que já está implantado e vigorando em São Leopoldo,
mesmo sabendo-se que terão ações judiciais, o Vereador Orador admirou a coragem do
Prefeito de São Leopoldo por fazer este Decreto. Falou que se for feita uma investigação
em nosso Município, com certeza será visto que uma grande porcentagem de pessoas
que tem condições de pagar creche particular, usam as vagas do município, que são para
pessoas que precisam realmente das creches gratuitas, ressaltando que ter direito as
vagas todo cidadão tem, mas situações que acontecem, é que pessoas com condições
financeiras que podem pagar  creche particular usar uma vaga pública, é constitucional ter
este direito, mas é totalmente imoral, sendo que os Vereadores já tem trabalhado muito
sobre o assunto, sobre a questão das prioridades para estas vagas, pois já viram muitas
pessoas que não tem necessidade, usando vagas nas creches públicas, explanando o
caso de um gerente de banco e a esposa, que mantinham seus filhos em duas vagas  em
uma creche municipal, o Vereador Orador falou com este Gerente que respondeu para o
Vereador falar com sua advogada, a mesma por sua vez ligou e perguntou ao Vereador
se estava questionando o seu cliente, o Vereador respondeu que estava questionando
pois esta vagas usadas por este casal poderiam ser usadas por pessoas que realmente
precisam, no dia seguinte o casal tirou seus filhos da creche municipal em que estavam.
Em aparte o Vereador Marquinhos disse que este tipo de decreto deveria ser estendido
também a farmácia municipal,  pois muita pessoas com boa situação financeira tem a
“cara de pau” de pegar remédio gratuito. Em aparte a Vereadora Imilia disse que essas
coisas acontecem é por não haver investimento em educação pública de verdade,  nem
na  saúde,  não  há  interesse  para  que  todos  tenham  acesso  a  educação  pública  de
verdade, todos nós pagamos por isso, é certo o Prefeito de São Leopoldo fazer desta
forma pois diante do que está se vivendo, vai ter que priorizar, mas temos que mudar a
forma de administrar   nosso país, para que se aplique onde de fato interessa para a
população e parem de desviar tanto dinheiro como se desvia em nosso país. Continuando
o Vereador Orador disse que outra situação que ocorre, talvez sendo até pior que alguém
com condições financeiras usar uma vaga pública, é que pessoas conseguem pela justiça
uma vaga em creche pública, mas em um local longe de sua casa, totalmente inviável, a
pessoa desiste, mas a creche continua recebendo e passa esta vaga para outra pessoa
que também paga pela vaga, a situação existiu,  os Vereadores iriam fazer uma visita
surpresa  no  local,  mas  a  informação  vazou  antes  e  a  creche  deu  “baixa”  na
documentação e os Vereadores não conseguiram averiguar e confirmar a denúncia. Em
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aparte  o Vereador Jorge disse que houve situações que criança do Bairro Vargas estava
em creche no Bairro Fortuna e vice-versa, sendo que o Vereador Jorge tentou fazer uma
troca  para  as  crianças  ficarem  em  seus  bairros  respectivos,  mas  devido  a  muita
burocracia não foi  possível.  Continuando o Vereador Orador  disse que tudo isto  para
terminar as famílias desistindo e as crianças ficando sem ir para a  creche.  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 vinte 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, 24 de outubro de 2017. 

                                                                                              NELSON BRAMBILA
                   Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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