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            Aos nove dias do mês de novembro ano de dois mil e dezessete (09/11/2017),  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 72ª 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: Maninho  (PMDB);  Raquel  do  Posto  (PT);  Adão  do  Calçado  (PT);  Caco  (PMDB);
Ventania (SD); Nelson (SD); Cleber Alemão (PP); Gervásio (PP); Jorge Barbosa (PSD); Dra.
Imilia (PTB) e Marquinhos (PSB). Após constatar o quórum 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: O Vereador Maninho, fez a leitura dos Expedientes Recebidos:
Indicações  dos  Vereadores  Marquinhos  e  Dra.  Imilia;  Veto  ao  Projeto  de  Lei  Legislativo  nº
061/2017; Ofício nº 2126/2017 – 2ª DP; Ofício nº 221/2017 – SEMAS e Ofícios nºs 1842/2017 e
1843/2017 –  Gabinete  do Prefeito;  ATA nº  9995,  que  foi  aprovada por  unanimidade,  sem
retificações nem alterações. ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação da Indicações:
Indicação nº 172/2017 – Origem do Vereador Marquinhos – Ao Prefeito, “solicitando a instalação
de equipamentos de ginástica (Academia Comunitária),  na Praça do Loteamento Recanto dos
Jardins na Rua Rio Araguaia.  Indicação nº 171/2017 –  Origem da Vereadora Dra. Imilia – Ao
Prefeito - “Cria no Município de Sapucaia do Sul o Centro Dia, também denominado “Creche para
Idosos”,  local  onde  os  idosos  convivem  durante  o  dia  e  retornam  aos  seus  lares  à  noite”.
Indicação nº 173/2017 – Origem da Vereadora Dra. Imilia – Ao Prefeito - “Cria no Município de
Sapucaia do Sul o calendário de eventos já consolidados na cidade”. Indicações aprovadas por
unanimidade. Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereadora Raquel – 01) À Brigada Militar,
SMMA e SMICAA, solicitando providências em relação ao som alto nas dependências do Posto de
Gasolina localizado na Av.  Theodomiro Porto da Fonseca com a Av.  República.  Aprovado por
unanimidade,  com a associação dos Vereadores Cleber,  Ventania,  Marquinhos,  Adão,  Nelson,
Jorge e Gervásio. 02) Ao Prefeito e SMO, solicitando a limpeza e colocação de tampa de bueiro,
na Av. Pedro Alvares Cabral, em frente ao nº 428, Bairro Vacchi. Aprovado por unanimidade. 03)
Ao Prefeito, reiterando pela quarta vez o requerimento verbal que solicita a instalação de um
redutor de velocidade e sinalização de trânsito na Rua Nair da Silva Rufino, próximo a Escola La
Salle,  Bairro  Jardim  América.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  de  todos  os
Vereadores. Vereador  Marquinhos – 01) À SMMA e Setor de Bem Estar Animal, solicitando que
seja notificado o proprietário, com relação ao cachorro da raça pitbull, que está solto na Rua Ana
Rosa  Silveira,  nº  385,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Adão e Ventania. 02) À SMO, solicitando providências com relação a cratera existente
na Rua Manoel Athanásio Dias. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Raquel, Jorge, Gervásio e Adão.  03)  À SMO, solicitando providências com relação a tampa do
bueiro, Beco Santa Luzia, nº 75. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Jorge,  Cleber  e  Ventania. Vereadora  Dra.  Imilia  –  01)  Ao  Prefeito  e  SMSMU,  solicitando  a
limpeza  das  calçadas  na  Av.  Sapucaia.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Raquel, Cleber, Gervásio, Jorge e Marquinhos. 02) Ao Prefeito e SMPU, solicitando a
notificação dos proprietários que estejam com irregularidades na construção e conservação do
passeio  público.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Marquinhos,
Gervásio e Jorge. 03) Ao Prefeito, solicitando a inclusão da Marcha para Jesus no calendário de
eventos do Município de Sapucaia do Sul. Aprovado por unanimidade com a associação de todos
os Vereadores. Vereador Gervásio – 01) À SMO e DAER, solicitando operação tapa-buracos na
Rua Rio de Janeiro, próximo ao acessos para a ERS 118, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por
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unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos, Nelson, Jorge e Maninho.
02)  À  SMSMU,  solicitando  o  patrolamento  e  ensaibramento  das  estradas  da  área  rural  do
Município.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  de todos  os  Vereadores.  Vereador
Cleber  – 01)  À SMSMU, solicitando a troca de lâmpada queimada na Rua Floriano Salgado
Nunes, nº 199, Bairro Pasqualine. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Jorge e Gervásio.  02) À SMSMU, solicitando a retirada de galhos da Rua Sergipe, nº 54, Bairro
Camboim. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Marquinhos. 03) À SMSMU,
solicitando a troca de lâmpada queimada na Rua Avelino Silveira, nº 161, Bairro Jardim. Aprovado
por unanimidade. 04) À SME, solicitando esclarecimentos de quando serão abertas as EMEIs, que
já  estão  prontas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Dra.  Imilia,
Gervásio e Jorge. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito e SMST, agradecendo ao Diretor Élcio e sua
equipe, em nome dos moradores da Rua João Fernandes Primeiro, pela colocação da parada de
ônibus. Arovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Adão e Marquinhos.
02)  Ao Prefeito  e  SMSMU,  solicitando a  retirada de  galhos  e  entulhos  da  Rua Raul  Seixas,
próximo ao nº 11, Bairro Vargas, Loteamento Cooperamobem. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Cleber e Dra. Imilia. Vereador Ventania – 01) À SMSMU, solicitando
o  calçamento  ou  patrolamento  na  Rua Coronel  Maciel,  Bairro  Novo  Horizonte.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Cleber, Marquinhos e Gervásio. 02)
À SMST, solicitando o conserto de semáforo ao lado do antigo Postão. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Gervásio, Marquinhos e Maninho. Vereador Maninho – 01) Ao
DNIT, solicitando a manutenção no entroncamento da Rua Kurashiki, com BR 116, onde há muitas
crateras.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Raquel,
Marquinhos e Ventania.  02)  À SMST, solicitando estudo de viabilidade técnica,  para fazer um
desvio para os caminhões da Empresa Gerdau, que trafegam pela Rua Kurashiki, para as duas
ruas próximas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber,  Caco e
Ventania.  Vereador Nelson – 01)  Ao Prefeito,  SMSMU e SMMA, solicitando a contratação de
caminhões para recolhimento de galhos e entulhos de todas as ruas da cidade. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Gervásio, Marquinhos, Jorge, Cleber e
Ventania. Não havendo mais Requerimentos Verbais. Foi cedido espaço para pronunciamento da
Universidade Aberta do Brasil  (UAB).  Coordenadora Sra.  SONIA GARCEZ. Cumprimentou a
todos. Iniciou apresentando a Universidade, que funciona na Escola Júlio Stroher, criada em 2005
e fundamentada com Universidades Federais,  Ministério da Educação; Municípios ou Estados,
oferece cursos a  distância  e  de qualidade,  a  educação ao  alcance  de todos.  Desde que  foi
instituída, através da Lei Municipal nº 3.080, formaram 1284 alunos nos cursos de graduação,
especialização e extensão, oportunizando diversos cursos. Segundo pesquisa de estimativa, um
aluno gasta em torno de sessenta mil, em Universidade Particular, na Universidade Federal, não
gasta  nada,  então  tem  no  Município  uma  universidade  gratuita.  Falou  sobre  os  meios  de
comunicação da Universidade Aberta,  onde são divulgados todos os eventos que ocorrem no
polo. Agradeceu e encerrou.  Dra. Vania Flores – Coordenadora do Curso de Gestão Pública
Municipal  de Santa Maria.  Cumprimentou a todos.  Disse que a Universidade Aberta,  é uma
Universidade  de  Gestão  Governamental,  que  visa  levar  a  educação  a  distância  a  todas  as
pessoas de forma gratuita. Falou sobre o curso de graduação de gestão pública municipal, que faz
parte do Programa Nacional de Gestão Pública, chamado PINAP, teve origem em 2008 no plano
piloto, onde se  observou a demanda para a qualificação da gestão pública. Os professores vem
até Sapucaia do Sul, aplicar provas e fazer orientação de trabalhos, sem nenhum ônus para quem
está inserido,  é apenas estudar e ir  uma vez a cada quinze dias no polo para fazer a prova.
Fizeram primeiro Seminário de Gestão Pública no Polo de Sapucaia do Sul, foi excelente. Ainda,
procuram sempre seguir a risca os editais, infelizmente não sobram vagas para todos, há uma
estrutura que precisa ser respeitada. Portanto, em maio será aberto edital de vagas, espera contar
com todos. Parabenizou o trabalho realizado pela Coordenadora Sônia, pois sempre tem uma
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estrutura, isso vem do que o Município trás de apoio. Disse que é importante a apresentação
deste curso, pois são todos muitos sérios, educação de qualidade e procuram melhorar sempre
pois o Programa Nacional da Administração Pública presa Gestão Pública e talvez pelo meio da
qualificação comecem ter menos pessoas corruptas e problemas tão graves dentro da política,
que muitas vezes se vê até por falta de conhecimento, espera que com qualificação comecem a
cobrar mais.  Agradeceu e encerrou.  Vereador Nelson, agradeceu a presença da Universidade
Aberta do Brasil,  dizendo que a Câmara de Vereadores está sempre a disposição,  pois é um
trabalho muito importante para o Município. Vereador Cleber, agradeceu a presença, dizendo que
é Educação que Município precisa. Vereadora Dra. Imilia, agradeceu  presença da Universidade
Aberta, para apresentar esse trabalho, pois a cidade tem uma imagem muito negativa, por isso
precisam divulgar  o que acontece de bom.  Vereador  Gervásio  – Parabenizou a Universidade
Aberta, reconhecem o trabalho e esforço da Sra. Sônia e demais professoras, reconhecendo o
valor  da  educação  e  conhecimento.  Foram  lidos  os  Processos  que  aguardam  pareceres.  O
Vereador Maninho, solicitou a inclusão para votação dos projetos encaminhados pelas Mensagens
nº 021/2017 e 022/2017. Foi aprovado por unanimidade. Passou-se a votação dos Processos:
PROC. nº 20.413/305/2017 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 22/2017 – PROJETO
DE LEI EXECUTIVO nº 020/2017 – “Concede isenção de créditos tributários a Empresa Atacadão.
Comércio e Indústria Ltda., referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), pelo prazo de
01/01/2008 a 31/12/2017, com fundamento na Lei Municipal nº 2.820, de 30 de dezembro de
2005, e dá outras providências”. Nesta data, com aquiescência do Plenário, foi incluído para
votação. Sendo o Projeto aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº
20.412/304/2017 –  Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 21/2017 – PROJETO DE LEI
EXECUTIVO nº 019/2047 - “Concede isenção de créditos tributários a AMBEV S.A. referente ao
Imposto Territorial Urbano (IPTU), pelo prazo de 01/01/2010 a 31/12/2019, com fundamento na Lei
Municipal nº 2.820 de 30 de dezembro de 2005, e dá outras providências”.  Nesta data, com
aquiescência do Plenário, foi incluído para votação. Discutiu o Projeto a Vereadora Dra.
Imilia; em votação foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº
20.410/302/2047  – Origem  do  Vereador  Carlos  Eduardo  (Maninho)  –  PROJETO  DE  LEI
LEGISLATIVO  nº  095/2017  -  “Institui  a  semana  municipal  da  transparência  e  combate  à
corrupção”.  Nesta  data,  discutiram  o  Projeto  os  Vereadores  Maninho,  Dra.  Imilia  e
Marquinhos, encaminharam votação os Vereadores Gervásio, Raquel e Marquinhos, sendo
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.348/240/2017 – Origem
do  Vereador  Marco  Antônio  da  Rosa  (Marquinhos)  –  PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  nº
065/2017  -  “Determina  a  cassação  do  Alvará  de  Funcionamento  de  Empresas  e  Postos
Estabelecidos no Município que revenderem combustíveis adulterados”.  Nesta data, discutiu o
Projeto o Vereador Marquinhos; encaminhou votação o Vereador Cleber, sendo aprovado
por unanimidade, em 1ª discussão e votação.  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 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, 09 de novembro de 2017. 

                                                                                                                NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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