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               Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete
(16.11.2017), 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
74ª 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);  NELSON
(SD);  MARQUINHOS (PSB);  IMILIA (PTB);  GERVÁSIO (PP);  JORGE (PSD);  ADÃO
(PT);  CACO  (PMDB);  VENTANIA  (PRB)  e  CLEBER  (PP). Ausência  justificada  da
Vereadora  Raquel.  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:  Pedido de Informação nº
005/2017, de origem da Vereadora Imilia, que foi aprovada por unanimidade; Indicação nº
174/2017,  de  origem  do  Vereador  Marquinhos,  que  foi  aprovada  por  unanimidade;
Indicação  nº  175/2017,  de  origem  do  Vereador  Gervásio,  que  foi  aprovada  por
unanimidade; Indicação nº 176/2017, de origem da Vereadora Imilia, que foi aprovada por
unanimidade. ATA nº 9994, que foi aprovada por unanimidade, sem retificações, nem
alterações. Ficou definido que no dia doze de dezembro, a penúltima Sessão deste ano,
às dezenove horas, será específica para a entrega de títulos de Cidadão Sapucaiense,
devendo  portanto  os  Vereadores  protocolarem  seus  Projetos  de  Lei  o  mais  breve
possível,   para  tramitação  em  tempo  hábil,  para  a  referida  homenagem.  Também  o
Presidente da Casa, alertou que nas próximas Sessões haverá votação da Prestação de
Contas  do Executivo do ano de 2013 e que será  Pauta exclusiva.  O Vereador  Caco
perguntou sobre  a  possibilidade de “limpar”  a  Pauta  deste  ano,  ao  que respondeu o
Vereador Presidente que a Procuradoria irá agilizar os Pareceres Jurídicos, para também
as Comissões se reunirem, por fim, nas próximas Sessões os Projetos serem votados.
Ficou  definido  reunião  das  Comissões  de  Legislação  e  Justiça  e  de  Finanças  e
Orçamento para dia 21.11.17, terça feira, às quatorze horas, para agilizar a votação dos
Projetos ainda em Pauta. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Passou-
se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador  MANINHO  –  01) À  SMO,  solicitando
desentupimento  de  boca  de  lobo  na  Rua  Aristides  Timóteo  da  Costa,  nº  282,  Bairro
Piratini. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge e Gervásio.
Vereador VENTANIA – 01) À SMSMU, solicitando a limpeza e roçamento da Avenida
Sapucaia, em toda a sua extensão. Aprovado por unanimidade.  02) Ao Prefeito e SMS,
solicitando a reposição de um compressor de ar, para o dentista continuar seu trabalho,
no Posto da Vila Greiss, na Rua São Miguel, nº 104, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores  Cleber, Gervásio, Adão, Nelson e Caco.
Vereador  ADÃO  –  01)  À  RGE  Sul,  solicitando  o  recolhimento  dos  galhos  após  a
realização das podas das árvores, pois em determinados locais os galhos até já secaram.
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Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Jorge e
Marquinhos.  Vereador  JORGE  –  01)  Ao  Prefeito  e  SMO,  solicitando  recapeamento
asfáltico  da  Rua  Adão  de  Carvalho,  Rua  das  Palmas,  Rua  Senhora  da  Paz,  Rua
Cambará,  todas no Bairro  Colonial.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação dos
Vereadores Caco, Ventania, Cleber e Gervásio.  02) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando
manutenção na iluminação pública da Rua  Romeu Lisboa. Aprovado por unanimidade,
com associação do Vereador Cleber.  03) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando retirada de
entulhos  na  Rua  Marquês  de  Barbacena,  entre  os  nºs  316  e  336.  Aprovado  por
unanimidade, com associação da Vereadora  Imilia.    Vereador CLEBER – 01) À SMST,
solicitando faixa de pedestre  na Rua Valdemiro Rodrigues Machado, próximo a Praça do
Céu, devido ao grande fluxo de veículos e pedestres. Aprovado por unanimidade, com
associação  dos  Vereadores  Jorge,  Gervásio  e  Marquinhos.  02) À  SMST,  solicitando
estudos de viabilidade técnica para instalação de elevadas com as faixas de pedestres.
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Jorge. Vereador GERVÁSIO –
01) À SMO, solicitando conserto de buraco na calçada da Rua Waldemar da Rosa, nº
549, Loteamento Jardim América, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade,
com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Ventania  e  Cleber.  02) À  SMO,  solicitando
conserto  de  vários  buracos  na  Rua  Madre  Paulina,  Loteamento  COOPERAMOBEM,
Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Cleber,
Ventania  e  Marquinhos.  Vereador  MARQUINHOS  –  01) Ao  Prefeito,  BM,  Guarda
Municipal e SMSMU, solicitando providências urgentes no que tange a limpeza de um
terreno situado na Rua Frei Caneca, ao lado  do nº 341, o local está enfestado de animais
peçonhentos e está sendo usado por pessoas estranhas para se drogarem. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Ventania,  Cleber  e  Gervásio.  02) Ao
Prefeito,  SMO  e  CORSAN,  solicitando  conserto  de  vazamento  de  água  na  Avenida
Justino  Camboim,  próximo  aos  Mercados  São  Jorge  e  Todo  Dia.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio, Cleber, Ventania e Jorge. 03) Ao
Prefeito e SMO, solicitando conserto de boca de lobo na rótula do Bairro COHAB Blocos.
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Jorge. Vereador NELSON – 01)
À Real Rodovias, solicitando tomada de providências quanto a precariedade das lotações
da “Linha Carioca”. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Imilia,
Cleber e Ventania.  Iniciou-se debates a respeito do atraso nos salários dos funcionários
da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, ficando definido que será enviado Requerimento
Verbal em Nome do Poder Legislativo, para o Governador do Estado, Vice Governador do
Estado, Secretário Estadual da Saúde e para o Secretário de Saúde do Município, a fim
de solicitar esclarecimentos sobre o repasse atrasado, as razões desse atraso, no que
influencia este atraso na situação do atraso dos salários dos funcionários, bem como,
convidando a fazer  visita  à  Câmara para  explicações sobre  o assunto,  também ficou
definido  o  encaminhamento  de  moção  de  apoio  aos  funcionários  diante  da  referida
situação.  O  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS  foi  dispensado  pelos
Vereadores inscritos. 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 quarenta minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será pelo
mesmo  assinada  e  pelo  Vereador  Maninho  –  Secretário.  Para  constar,  esta  Ata  foi
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devidamente lavrada pelo Serviço de Elaboração e Revisão de Anais e Atas da Diretoria
Legislativa. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 16 de novembro de 2017. 

                                                                                              NELSON BRAMBILA
                   Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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