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            Aos cinco dias do mês de novembro ano de dois mil e dezessete (05/12/2017),  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 80ª 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; Gervásio – PP; Maninho – PMDB; Cleber – PP; Jorge – PSD; Adão – PT;
Caco – PMDB; Ventania – PRB; Marquinhos – PSB; Dra. Imilia (PTB);  e Nelson – SD.  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: Indicação nº 184/2017 – Origem do Vereador Gervásio, ATAS
nºs  10.008  e  10.018,  que  foram  aprovadas  por  unanimidade,  sem  retificações  nem
alterações.   Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE: Votação  da  Indicação:
Indicação nº 184/2017 – Origem do Vereador Gervásio. Aprovada por unanimidade.  Passou-se
aos Requerimentos Verbais: Vereadora Raquel – 01) À RGE Sul, solicitando a troca do poste
localizado na Rua Nair da Silva Rufin, número 630 e outro localizado na Avenida Albano da Silva,
número 619. Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio e
Imilia.  02) À SMSMU, solicitando limpeza e recolhimento de lixo e entulhos na calçada da Avenida
Mauá, nas proximidades do viaduto da Vargas em direção ao centro. Aprovado por unanimidade.
03) À TRENSURB, solicitando a troca das lâmpadas queimadas em toda a extensão da passarela
da Estação Sapucaia. Aprovado por unanimidade. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, com
cópia à SMO, solicitando conserto de um buraco localizado na Rua Maria da Silveira, em frente ao
número 153, Bairro João de Barro. Aprovado por unanimidade, com a associação da Vereadora
Raquel.  02)  Ao Prefeito,  com cópia  à  SMST,  solicitando que  seja  feita  repintura  da faixa  de
segurança na Avenida Coronel Theodomiro Porto da Fonseca, em frente a Igreja São Francisco,
Bairro  João  de  Barro.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Jorge,
Ventania e Gervásio.  Vereadora Imilia – 01)  Ao Presidente desta Casa,  solicitando que seja
disponibilizada as decisão exaradas pela mesa diretora aos demais Vereadores. Requerimento
indeferido,  por 8 votos contrários e 2 votos favoráveis.  Conforme pontuou o Presidente desta
Casa, todas as decisões da mesa diretora estão à disposição de todos os Vereadores.  02)  Ao
Presidente desta Casa, solicitando que seja atendido mensalmente o disposto no art. 39, inciso
VII, do regimento interno da Câmara Municipal de Sapucaia do Sul. Aprovado por unanimidade,
com associação do Vereador Nelson. Vereador Gervásio – 01) À SMO, solicitando o conserto de
um buraco causado por erosão na Rua Nordeste, número 415, Bairro Pasqualini. Aprovado por
unanimidade, com a associação do Vereador Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando que a Prefeitura
enfeite  a Praça General  Freitas no Centro  da Cidade,  para  o  Natal  Luz 2017.  Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Imilia e Cleber. Vereador Cleber – 01) À
SMSMU, solicitando limpeza da praça e do campo de futebol da Rua Lions Club, Bairro Boa Vista.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Adão  e  Imilia. 02)  À
CORSAN, solicitando a possibilidade de instalação de uma nova sede da empresa na cidade.
Aprovado por unanimidade  03)  À ACONTURS, parabenizando em nome do Presidente Senhor
Jeferson Leon pelo evento de capacitação de mais de 250 conselheiros tutelares. Aprovado por
unanimidade. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito e SMO, solicitando o conserto de um buraco na
Rua São Vendelino, número 42, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade. Vereador Adão – 01)
À Guarda Municipal, parabenizando o comandante e seu efetivo pelo excelente trabalho feito na
cidade. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Cleber, Ventania,
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Raquel e Nelson.  Vereador Caco – 01)  À SMO, solicitando consertos dos buracos localizados
embaixo da passarela que dá acesso aos blocos da COHAB. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Cleber, Maninho, Ventania e Gervásio.  Vereador Maninho – 01)  À
SMO, solicitando conserto de um buraco localizado na calçada da Rua Coronel João Corrêa,
próximo as Lojas Taqui. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber,
Marquinhos e Adão. ESPAÇO PARA APRESENTAÇÃO DA ACAPASS: A Presidente da Casa, a
Senhora Marinéti Linck, apresentou os trabalhos feitos pela ACAPASS. Comentou sobre os ótimos
serviços prestados para a comunidade Sapucaiense. Finalizou solicitando três pedidos para os
Vereadores. Falou que o primeiro pedido é sobre o convênio para o próximo ano, que ainda não
foi fechado. Disse que o segundo seria sobre a estrutura da casa, que hoje atende um número
muito maior de pessoal atualmente. Falou que é necessário rever a parte elétrica da casa. Falou
que  o  último  pedido  é  sobre  o  terreno  da  casa,  que  não  está  legalizado.  Disse  que  seria
necessário uma cedência para a entidade de no mínimo 20 anos. Agradeceu e encerrou. Após
esta apresentação, foram lidos os Projetos que aguardam pareceres. Passou-se a votação dos
Processos.  PROC.  nº  20.448/340/2017  -  Origem  do  Vereador  MARCO  ANTONIO  DA ROSA
(MARQUINHOS) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 112/2017 – “Institui o Dia da Empregada
Doméstica no Município de Sapucaia do Sul”.  NESTA DATA, discutiu o projeto o Vereador
Marquinhos;  em  votação  o  projeto  foi  aprovado  por  unanimidade  em  1ª  discussão  e
votação. PROC. nº 20.437/329/2017 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 028/2017 –
PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 026/2017 -  “Altera a redação do art. 8°, da Lei Municipal n°
3.451,  de  01  de  agosto  de  2013  –  que  determina  novo  regramento  ao  Distrito  Industrial  de
Sapucaia do Sul, revogando a Lei nº 2275, de 18 de fevereiro de 2000”. Em 30/11/2017, com a
aquiescência do Plenário o Projeto foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para votação. Nesta
mesma data, foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, o projeto
foi  aprovado por  unanimidade em 2ª  discussão e  votação.  PROC.  nº  20.422/314/2017  –
Origem do  Poder  Executivo  –  Mensagem nº  025/2017  –  PROJETO DE LEI  EXECUTIVO nº
023/2017 -  “Insere o Art. 65-A, revoga o inciso II, do Art. 100, e dá nova redação ao Art. 116,
todos da Lei  Municipal  nº  2028,  de 27 de novembro de 1997 –  que institui  o  Estatuto   dos
Servidores Públicos Municipais de Sapucaia do Sul”. Em 30/11/2017, o Projeto foi aprovado por
unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, discutiu o Vereador Marquinhos; em
votação o projeto foi  aprovado por unanimidade em 2ª  discussão e  votação.  PROC. nº
20.415/307/2017 –  Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 24/2017 – PROJETO DE LEI
EXECUTIVO nº 022/2017 – "Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício para o
exercício  financeiro  de 2018."  Em 30/11/2017,  com a aquiescência  do  Plenário  o  Projeto  foi
incluído  na  Pauta  da  Ordem  do  Dia  para  votação.  Nesta  mesma  data,  foi  aprovado  por
unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, a Vereadora Imilia solicitou pedido de
vistas por 1 (uma) sessão. Aprovado por unanimidade. Portanto o projeto retornará para votação
em  07.12.2017.  PROC.  nº  20.397/289/2017  – Origem  do  Vereador  Marco  Antônio  da  Rosa
(Marquinhos)  –  PROJETO DE LEI  LEGISLATIVO nº  091/2017  -  “Institui  a  fixação  de  caixas
coletoras,  nas  Farmácias  e  Drogarias  para  que  consumidores  descartem  resíduos  sólidos
provenientes  de  saúde  como:  embalagem  primária,  instrumentos  perfurocortantes  (agulhas,
seringas e ampolas de vidro), eventuais sobras de medicamentos e medicamentos vencidos”. Em
30/11/2017, o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA,  o
projeto  foi  aprovado  por  unanimidade  em  2ª  discussão  e  votação.  Neste  momento  se
retiraram os Vereadores Maninho, Adão, Caco, Imilia e Raquel. Não havendo mais processos a
serem votados, passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. Vereador Cleber – 06
min. Cumprimentou a todos. Começou falando da situação dos cemitérios da cidade. Falou que a
cobrança da taxa retroativa dos cemitérios é um erro grave. Disse que em 2018 irá continuar sua
fiscalização efetiva. Falou que a atual gestão é uma continuação da anterior. Finalizou falando do
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ótimo serviço prestado para a cidade pela ACAPASS. Agradeceu e encerrou.  Vereador Gervásio
– 06 min. Cumprimentou a todos. Começou falando do ótimo serviço prestado para a cidade pela
ACAPASS.  Falou sobre  a  situação  do turismo na cidade de  Sapucaia  do  Sul,  o  qual  não é
explorado com excelência.  Pontuou vários lugares da cidade,  que poderiam servir  de roteiros
turísticos.  Finalizou dizendo que o turismo na cidade irá gerar milhares de empregos para os
Sapucaienses. Agradeceu e encerrou. Vereador Marquinhos – (04min. cedidos pelo Vereador
Adão) – Cumprimentou a todos. Começou falando da situação dos cemitérios da cidade. Falou
que a cobrança da taxa retroativa dos cemitérios é um erro grave. Falou que é possível discuti-la
juridicamente.  Finalizou  falando  sobre  a  lei  aprovada  sobre  o  distrito  industrial.  Agradeceu  e
encerrou. Vereador Jorge – (03min. cedidos pelo Vereador Maninho) – Cumprimentou a todos.
Começou parabenizando os serviços prestados para a cidade pela ACAPASS. Finalizou dizendo
que devemos olhar com bons olhos para a ACAPASS. Agradeceu e encerrou. Vereador Nelson –
(03min. cedidos pelo Vereador Maninho) – Cumprimentou a todos. Começou parabenizando os
serviços prestados para a cidade pela ACAPASS. Falou sobre o projeto do marco regulatório
aprovado nesta Casa Legislativa. Comentou sobre a situação do Natal Luz da cidade. Falou sobre
o projeto da ERS-118,  que pode ocasionar  problemas para as empresas instaladas no local.
Finalizou falando da situação do Horto Florestal da cidade.  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  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 dezembro de 2017. 

                                                                                                                NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
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                     Vereador Secretário
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