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               Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (07.12.2017),
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 81ª 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: CLEBER (PP); IMILIA (PTB); VENTANIA
(PRB); ADÃO (PT); JORGE (PSD); NELSON (SD); RAQUEL (PT); MANINHO (PMDB);
CACO (PMDB);  MARQUINHOS (PSB) e  GERVÁSIO (PP). 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:
Convite para 1ª Rústica Natalina. A Indicação nº 181/17, de origem da Vereadora Raquel,
após  debates,  a  Vereadora  Autora  retirou  para  adequações,  continua  aguardando
votação.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:  Passou-se  aos
Requerimentos Verbais:  Vereador MARQUINHOS – 01)  Ao Prefeito, solicitando que a
Farmácia  Municipal  atenda  aos  moradores  de  Sapucaia,  que  façam  até  um  novo
cadastro, mas atendam os moradores de nosso Município. Aprovado por unanimidade,
com associação do Vereador Gervásio. 02) Ao Prefeito, à SMSMU, à RGE Sul, solicitando
a retirada de galho de árvore que está em contato com a rede elétrica, podendo causar
falta de energia e acidentes graves, na Rua Passeio Celuta, próximo ao nº 378, Bairro
Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, à SMST,  solicitando atenção
em relação ao Bairro São Jorge, pois os moradores reivindicam sinalização adequada e
não estão sendo atendidos. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Caco e Ventania. Vereadora IMILIA – 01)  Ao Prefeito, ao Procurador Geral do Município,
solicitando informações, tendo em vista o processo nº 035/1.05.0007002-0, no qual fora
requerido a expedição de alvará em nome do Procurador Geral do Município no ano de
2016,  considerando  que  este  não  prestou  contas  no  referido  processo,  considerando
ainda que posteriormente fora solicitado pela própria parte exequente a suspensão do
processo pelo prazo de noventa dias para verificar se o valor da execução fiscal fora para
os cofres da municipalidade, conforme faz prova dos documentos em anexo, requer as
seguintes informações: que seja disponibilizado o rol dos processos em execução fiscal
no Município e que seja disponibilizado todos os processos em que houve a quitação da
dívida nos dois mandatos do Ex Prefeito Ballin, bem como, prova de que esses valores
entraram nos cofres da municipalidade. Aprovado por unanimidade. Vereador GERVÁSIO
– 01)  À Empresa TRENSURB, solicitando troca de lâmpadas da passarela da Estação
Sapucaia  no  sentido  de  quem  se  dirige  ao  calçadão  no  Centro.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Imilia, Raquel e Maninho. 02) À SMMA, à
Defesa Civil, solicitando providências referente a um pedido de corte de árvore na Rua
Minuano , em frente ao nº544, Bairro Pasqualini.  Aprovado por unanimidade.  Vereador
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CLEBER –  01) À  ACIS,  CDL e  OAB,  parabenizando  por  participarem ativamente  de
debates de extrema importância para o desenvolvimento de Sapucaia do Sul. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio, Maninho e Imilia. Vereador
JORGE – 01)   Ao Prefeito e SMSMU, solicitando troca de lâmpadas queimadas na Rua
Romeu Lisboa, em frente ao nº 17 e 47, , Bairro Vida Nova I. Aprovado  por unanimidade.
02) Ao  Prefeito  e  SMSMU,  solicitando  a  troca  de  lâmpada  queimada  na  Rua  João
Fernandes Primeiro, em frente ao nº 65, Bairro Nova Sapucaia. 03) Ao Prefeito e SMO,
solicitando que seja feito conserto da rede de esgoto na Rua Santa Luzia , nº 124, Bairro
Vargas.  Aprovado por  unanimidade,  com associação do Vereador  Ventania.  Vereador
CACO – 01) À BM, solicitando maior segurança ao redor  da Igreja Matriz, nas quartas-
feiras, no horário da Missa. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Imilia,  Jorge,  Ventania e Marquinhos.  Vereador  VENTANIA – 01) À  SMO e SMSMU,
solicitando  capina e limpeza ao redor do Posto de Saúde e da Escola Padre Darcy
Fernandes,  Bairro  Capão  da  Cruz.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Gervásio, Marquinhos e Maninho.  02) À SMSMU, solicitando a retirada de
entulhos na Rua Dona Josefina, em frente ao nº  271, Bairro Capão da Cruz. Aprovado
por unanimidade. Vereador MANINHO – 01) À SMSMU, solicitando vistoria na iluminação
do “calçadão”, na Rua Ulisses Cabral, tendo em vista que a iluminação dos postes estão
ficando  ligadas  até  as  dez  horas  da  manhã,  o  que  é  um desperdício.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge e Gervásio. 02) À SMO, solicitando
manutenção de um buraco localizado entre a Avenida Ruben Berta e a Rua Silvio Sanson.
Aprovado por  unanimidade.  Vereador  NELSON – 01)   À  CORSAN,  Prefeito,  SMO e
Empresa “Atacadão”, solicitando providências urgentes quanto aos alagamentos no Bairro
COHAB Blocos, que piorou muito após a instalação da Empresa “Atacadão”. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Caco, Ventania e Raquel.
02) Ao Tribunal de Justiça do Estado, solicitando a realização de concurso para novos
tabeliões,  para  abrir  urgentemente  novos cartórios  e  um CRVA em Sapucaia  do Sul.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos, Adão,
Ventania  e  Gervásio.   Vereador  CACO  –  02)  Ao  Deputado  Federal  “Tiririca”,
parabenizando pela atitude, pois mesmo faltando um ano para o final do seu mandato,
resolveu “sair fora”. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge e
Imilia.  Vereador  MARQUINHOS  –  04) Ao  Vereador  Maninho,  parabenizando  pela
conclusão do seu TCC, com sucesso já esperado pela sua competência. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio,  Jorge,  Ventania  e
Nelson.  Passou-se a votação dos seguintes Processos:  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  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. Em 05.12.2017 a Vereadora Imilia solicitou adiamento de votação
por 1 (uma) sessão, que foi aprovado por unanimidade.  O projeto deverá retornar para
votação em 07.12.2017. Nesta data, discutiu o Projeto a Vereadora Imilia; em votação
o  Projeto  foi  aprovado  com  09  (nove)  votos  favoráveis  (Raquel,  Maninho,
Marquinhos,  Gervásio,  Cleber,  Jorge,  Adão,  Caco  e  Ventania)  e  01  (um)  voto
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contrário (Imilia), em 2ª discussão e votação.  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”. Em 05.12.2017 discutiu o projeto o Vereador Marquinhos; em votação o
projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. Nesta data, discutiu o
Projeto  o  Vereador  Marquinhos;  em  votação  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade,  em  2ª  discussão  e  votação. Ficou  definido  que as  Comissões  de
Legislação e de Finanças irão se reunir terça feira,  dia doze de dezembro, às quinze
horas, bem como, haverá Sessão Plenária Ordinária, às dezesseis horas, para avaliação
de projetos da Pauta. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Devido
a  problemas  técnicos  não  foi  possível  transcrever  os  pronunciamentos,  conforme
expediente em anexo. 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, 07 de dezembro de 2017. 

                                                                                              NELSON BRAMBILA
                   Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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