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            Aos quatorze dias do mês de novembro ano de dois mil e dezessete (14/11/2017),  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 73ª 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: Dra. Imilia – PTB; Gervásio – PP; Maninho – PMDB; Cleber – PP; Jorge – PSD; Adão
– PT; Caco – PMDB; Ventania – PRB; Marquinhos – PSB e Nelson – SD. Ausente a Vereadora
Raquel.  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:  Leitura dos Expedientes Recebidos: Ofício 8635/2017 – TCE, Ofícios 337/2017,
338/2017, 339/2017, 340/2017 – RGE Sul, Ofício do Gabinete da Vereadora Raquel, informando
sua  ausência  nas  Sessões  Plenárias  Ordinárias  dos  dias  14.11  e  16.11,  PROC.  nº
20.422/314/2017 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 25/2017,  PROC. nº 20.423/315/2017
–  Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 26/2017,  PROC. nº 20.424/316/2017 –  Origem do
Poder Executivo – Mensagem nº 27/2017;  Votação das Atas nºs 9993, 9996 e 9999 que foram
aprovadas  por  unanimidade,  sem retificações  nem alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO
GRANDE EXPEDIENTE: Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereador Marquinhos – 01)
Ao Prefeito, à SMSMU, SMO e Guarda Municipal, solicitando limpeza e revitalização da Praça
COHAB Blocos, em frente a rótula. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Jorge, Gervásio e Ventania. 02)  Ao Prefeito, à SMSMU e SMO, solicitando limpeza e revitalização
da Praça COHAB Casas,  na Rua Veriano José de Andrade.  Aprovado por unanimidade,  com
associação dos Vereadores Cleber, Gervásio Imilia e Ventania.  03)  Ao Prefeito, solicitando uma
revitalização, pintura e melhoria na iluminação da 1ª Delegacia Civil de Sapucaia do Sul. Aprovado
por  unanimidade,  com associação dos Vereadores  Jorge,  Cleber,  Gervásio,  Imilia,  Ventania  e
Nelson. 04) Voto de condolências à família do Senhor Roberto Nunes. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Caco, Ventania, Adão e Imilia.  Vereadora Dra. Imilia – 01)  Ao
Prefeito,  com cópia  à  SMST,  solicitando a sinalização do deposito de resíduos sólidos,  “Bota
Fora”,  desde  a  Avenida  Theodomiro  Porto  da  Fonseca  até  local  de  descarte.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Jorge,  Marquinhos,  Gervásio,  Caco  e
Ventania.  02)  Ao  Diretor  Geral  da  FHGV,  solicitando  diversas  informações  sobre  a  referida
fundação. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Cleber e Gervásio.
Vereador Gervásio – 01) À SMSMU, solicitando o conserto de um reator de um poste localizado
na Ruas União da Vitória, número 11, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Jorge, Cleber e Imilia.  02) À SMO, solicitando o conserto de um buraco na Rua
Justino  Camboim,  número 2586,  Bairro  Lomba da Palmeira.  Aprovado por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Cleber  e  Imilia.  03)  EM  NOME  DA CASA:  Moção  de  apoio  à
Assembleia  Legislativa.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Cleber  –  01)  À  RGE  Sul,
solicitando que seja feita a troca ou conserto de um poste que está caindo na Rua Nair da Silva,
número 630, Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge,
Imilia,  Gervásio,  Maninho  e  Ventania.  02) À  Senhora  Maria  Conceição  Dias  de  Andrade,
parabenizando a Oficial de Registros e toda sua equipe de trabalho. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Jorge,  Imilia,  Marquinhos,  Ventania e Maninho.  03) À SMST,
solicitando  faixa  de  pedestre  em  torno  da  Escola  Municipal  João  de  Barro.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio, Jorge e Ventania. Vereador Jorge – 01)
Ao  Prefeito,  com  cópia  ao  Secretário  Administrativo  da  FHGV,  solicitando  verificação  dos
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pagamentos dos funcionários da fundação. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, com cópia
à  SMSMU,  solicitando  verificar  a  situação  da  empresa  terceirizada  que  presta  serviços  de
iluminação, pois há relatos de atraso no pagamento dos funcionários. Aprovado por unanimidade.
Vereador Caco – 01)  O Vereador disse que vai retirar o  PROC. nº 20.411/303/2017  e entrará
com pedido de indicação. Aprovado por unanimidade. 02) EM NOME DA CASA: Ao Ministério do
Desenvolvimento Social, solicitando reavaliar a decisão federal sobre a diminuição dos recursos
para o CRAS. Aprovado por unanimidade. 03) À SMO, solicitando patrolamento e saibramento na
Rua que dá acesso ao “bota fora”. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Cleber, Gervásio e Maninho. Vereador Maninho – 01) À Corsan, solicitando a manutenção de um
vazamento de água localizado na Rua Modesto Dias, esquina com a Rua Rio de Janeiro, Bairro
Nova  Sapucaia.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Imilia,
Gervásio e Ventania.  Vereador Nelson – 01) EM NOME DA CASA:  Voto de condolências à
família de Luíza Lutz de Moura. Aprovado por unanimidade. 02) À Brigada Militar, parabenizando o
comandante pelos serviços prestados no Município. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Caco, Adão e Marquinhos. Foram lidos os Processos que aguardam pareceres. O
Vereadores Autores retiraram os seguintes projetos para entrarem como Indicações:  PROC. nº
20.411/303/2017 – Origem do Vereador José Carlos Dutra dos Santos (Caco) – PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO nº 096/2017,  PROC. nº 20.400/292/2017 –  Origem do Vereador Lorecy Flores
(Ventania)  –  PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  nº  092/2017  e  PROC.  nº  20.393/285/2017 –
Origem do Vereador Lorecy Flores (Ventania) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 087/2017.
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”. Em 09/11/2017, com
aquiescência do Plenário, foi incluído para votação. Sendo o Projeto aprovado por unanimidade,
em 1ª discussão e votação.   Nesta data, foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e
votação dos Vereadores Presente (9 votos). 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”. Em 09/11/2017, 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.   Nesta data, foi aprovado por unanimidade, em 2ª
discussão e votação dos Vereadores Presente (9 votos). 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”.  Em 09/11/2017,  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.
Nesta data,  foi  aprovado por  unanimidade,  em 2ª  discussão e  votação dos Vereadores
Presente (9 votos). 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”.  Em  09/11/2017,  discutiu  o  Projeto  o  Vereador  Marquinhos;
encaminhou votação o Vereador Cleber,  sendo aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e
votação.  Nesta  data,  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  2ª  discussão  e  votação  dos
Vereadores Presente (9 votos).  Neste momento se retiraram os Vereadores Maninho e Caco
devido a compromissos partidários. Não havendo mais processos a serem votados, passou-se ao
ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. Vereador Cleber – 06 min.  Cumprimentou a todos.
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Começou falando sobre educação infantil. Falou sobre a situação das duas escolas de educação
infantil de Sapucaia do Sul, que até o momento estão fechadas. Disse que isso é uma situação
terrível, e que é um prejuízo de meio milhão de reais. Pontuou sobre a péssima situação dos
cemitérios municipais. Falou que a atual administração é do “quanto pior, melhor”, e que a prova
disso é que o ex-prefeito Vilmar Ballin foi nomeado secretário municipal. Disse que escolheu um
lado, e seu lado é o lado da população. Falou que a população não aguenta mais propaganda
enganosa  do  Partido  do  PT.  Finalizou  dizendo  que  espera  uma  resposta  positiva  do  Poder
Executivo.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Gervásio  –  06  min.  Cumprimentou  a  todos.
Começou falando de sua reunião ocorrida com o Executivo Municipal, onde foi debatido vários
assuntos. Disse que participaram diversas autoridades nesta reunião. Falou que foi negociado e
conseguido um trator para a Cidade de Sapucaia do Sul. Falou que agradece sua assessoria
pelos serviços prestados no sábado passado. Disse que é necessário coragem para fazer um
“gabinete  na  rua”.  Falou  que  ficou  muito  feliz  por  prestar  este  serviço  para  a  comunidade.
Finalizou  comentando  sobre  o  péssimo  estado  das  estradas  da  área  rural  do  município.
Agradeceu  e  encerrou.  Vereadora  Imilia  –  06  min  +  3  min:  09  min.  (3  min  cedidos pelo
Vereador Jorge) Cumprimentou a todos. Começou falando sobre seu pedido de informação para
a FHGV. Pontuou diversos pontos desta solicitação. Disse que é necessário que estes dados
sejam  de  conhecimento  público,  pois  o  Poder  Legislativo  não  consegue  responder  os
questionamentos da população. Falou que se estas informações não forem informadas no prazo
legal,  irá buscar na justiça estas explicações.  Finalizou dizendo que o problema da saúde na
Cidade está um caos. Agradeceu e encerrou. Vereador Jorge – 03 min. Cumprimentou a todos.
Começou falando sobre a situação dos cemitérios do município. Falou sobre a informação de que
a Empresa Mercúrio está com os salários atrasados. Finalizou dizendo que Sapucaia do Sul é a
cidade dos buracos,  dos lixos e dos problemas nos postos de saúde.  Agradeceu e encerrou.
Vereador  Marquinhos  –  06  min.  (Cedidos  pelo  Vereador  Caco)  Cumprimentou  a  todos.
Começou elogiando a atual oposição, que não é uma oposição raivosa. Falou sobre a situação da
falta de remédios na cidade. Disse que é totalmente a favor da FHGV. Comentou que melhorou
muito a saúde após a criação desta fundação. Finalizou dizendo que a FGHV é referência em
atendimento na região metropolitana. 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 quinze 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, 14 de novembro de 2017. 
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