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 10.053

                        
            Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito (01/03/2018), às onze
horas, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul, reuniram-
se os Vereadores do Município, para trabalhos relativos à 5ª Sessão Plenária Ordinária, na 2ª
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: Marquinhos – PSB; Carla – PTB; Gervásio – PP; Cleber – PP; Maninho –
PMDB; Jorge – PSD; Adão – PT; Caco – PMDB; Ventania – PRB; Raquel – PT 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:  Comunicados do Ministério
da  Educação  nºs  336416/2017;  336417/2017;  004809/2018;  336434/2017;  336432/2017;
336430/2017;  336431/2017;  336429/2017;  336418/2017;  336419/2017;  336441/2017;
336442/2017;  336415/2017;  336437/2017;  336436/2017;  336433/2017;  336435/2017;
380421/2017; 336439/2017; 336440/2017 e 336438/2017; Ofícios nºs 3/2018; 4/2018; 5/2018;
7/2018; 13/2018; 14/2018; 15/2018 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Memorando da
Secretaria Municipal  de Segurança e Trânsito nºs 541/2017; 01/2018;  04/2018 e 10/2018;
Ofícios nºs 166/2017; 01/2018 e 06/2018 – SMST; Ofício da Secretaria Municipal da Saúde,
respondendo o Ofício nº 1842/2017; Ofício nº 1093/2017 – DNIT; Ofício nº 17/218 – Gabinete
do Prefeito de Canoas; Ofício RGE Sul – respondendo Ofício nº 2205/17; Ata nº 10.048; que
foi aprovada por unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO
DO  GRANDE  EXPEDIENTE:  Não  houve  Indicações  a  serem  votadas.  Requerimentos
Verbais:  Vereadora  Raquel  –  01)  Às SMO e SMSMU,  solicitando o  reparo  dos  buracos
localizados na Rua Anália Teixeira e colocação de lâmpadas nos postes novos instalados na
via, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Gervásio,  Jorge  e  Carla. 02)  À SMSMU,  reiterando Requerimento  Verbal  de  sua  autoria
aprovado em Sessão Plenária Ordinária, realizada em 23/11/2017, o qual solicita reparo da
cobertura da parada de ônibus localizada na Av. Sapucaia ao lado do calçadão.  Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Maninho, Carla e Jorge.  03)  À SMSMU,
solicitando a limpeza e capina na calçada da Rua Anibal Martins esquina com a Rua Araci de
Souza, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade. Vereador Marquinhos – 01)
Ao  Prefeito  e  SMST,  solicitando  a  revitalização  da  faixa  de  segurança  em  frente  ao
Condomínio  de  número  600,  na  Rua Manoel  Serafim.  Aprovado por  unanimidade.  02)  À
Família Freitas, externando condolências pelo falecimento da Sra. Silvana Freitas. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Gervásio, Nelson, Cleber, Raquel,
Ventania,  Jorge  e  Maninho.  03)  Ao Prefeito  e  SMST,  solicitando a  repintura  da  faixa  de
segurança  na  Rua  Jorge  Assum  esquina  com  a  Rua  Manoel  Serafim.  Aprovado  por
unanimidade,  com associação dos Vereadores Carla,  Gervásio,  Cleber,  Ventania  e Jorge.
Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando a desobstrução do acesso a Rua Palestina,
Bairro  Piratini.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  do  Vereador  Jorge.  02) À
CORSAN, solicitando conserto de vazamento de água na Av. Mauá em frente ao nº 4550, Vila
Garimpo,  Bairro  Vargas.  Vereador  Cleber  –  01)  À  SMO,  solicitando  a  limpeza  e
hidrojateamento  dos  bueiros  na  Rua  Osvaldo  Aranha,  Bairro  Três  Portos.  Aprovado  por
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unanimidade, com a associação da Vereadora Raquel. 02) À SMSMU, solicitando reparação
com moto niveladora (patrola) na Rua Florianópolis (entrada do beco), Bairro Capão da Cruz.
Aprovado por unanimidade. 03) À SMSMU, solicitando a troca de lâmpada do poste, na Rua
Tiradentes, em frente ao nº 816, Bairro Dihel. Aprovado por unanimidade. Vereador Jorge –
01) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando o patrolamento e saibramento da Rua Bela Vista, Bairro
Garimpo. Aprovado por unanimidade, com a associação da Vereadora Raquel. 02) Ao Prefeito
e SMO, solicitando urgente a limpeza do Cemitério Pio XII. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Cleber  e  Gervásio.  03)  Ao Prefeito,  solicitando a limpeza do
Cemitério João XXIII. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber,
Gervásio e Carla. Vereador Adão – 01) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando providências nas
ruas do Bairro Novo Horizonte. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Caco, Ventania, Jorge, Cleber, Gervásio, Marquinhos e Maninho. 02) Ao Prefeito e SMSMU,
solicitando melhorias na Estrada Justino Camboim, Morro. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Caco, Ventania, Jorge, Cleber, Gervásio, Marquinhos, Maninho e
Carla.  Vereador Caco – 01) Parabenizando o Secretário Estadual da Saúde, pois havia uma
dívida  de  mais  de  um  milhão,  com  o  Município  e  esse  mês  foi  quitada.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Ventania, Jorge, Cleber, Marquinhos,
Carla e Maninho.  Vereador Ventania – 01) À SMO, solicitando o patrolamento da Av. Justino
Camboim, após a Emater, na Costa do Morro. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Adão, Jorge, Gervásio e Carla. Vereador Maninho – 01) À SMST, solicitando
estudo de viabilidade para a troca de uma parada de ônibus na Rua Manoel Serafim, em
frente  a  Justiça  Eleitoral.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores
Cleber, Raquel, Carla e Ventania. 02) À SMST, solicitando a colocação de um quebra-mola na
Av. Amércio Vespúcio, próximo ao nº 470. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Jorge, Gervásio, Adão, Carla e Raquel. 03) À SMST, solicitando a pintura da faixa
de segurança, entre a Igreja São Miguel e Posto Gold, na Av. Lúcio Bitencourt. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Carla,  Gervásio e Ventania.  Questão de
Ordem  o  Vereador  Caco, disse  que  já  está  em  licitação  os  serviços  de  limpeza  dos
cemitérios. Ainda já tem guardas nos cemitérios dia e noite. Também, está em fase final a
licitação  de  contratação  de  empresa  para  asfalto.  O  Vereador  Presidente,  disse  que  é
importante  que  seja  contratada  empresa  através  de  licitação.  Também  parabenizou  os
Vereadores que participaram da reunião em Porto Alegre. Não havendo mais Requerimentos
Verbais a serem feitos, foram lidos os Projetos que aguardam pareceres da Procuradoria e
Comissões.  Processos  em  2ª  discussão  e  votação:  PROC.  nº  20.472/005/2018  –  VETO
TOTAL ao Projeto de Lei Legislativo nº 061/2017 que “Dispõe sobre normas de segurança
e a prevenção de acidentes pelo sistema de sucção nas piscinas públicas e particulares no
Município de Sapucaia do Sul”. (APRECIAÇÃO DO VETO CONFORME O ART. 60 §4 da Lei
Orgânica Municipal). Em 15/02/2018, discutiram o projeto os Vereadores Marquinhos, Jorge e
Gervásio, encaminharam à Votação os Vereadores Marquinhos, Carla, Maninho e Raquel, em
Votação o Projeto foi rejeitado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Em razão de
equívoco administrativo, que deveria ter passado pela Comissão de Legislação e Justiça. O
Presidente, comunicou que a 1ª votação foi anulada. O  Vereador Jorge, no primeiro momento
não  concordou,  mas  acabou  não  mais  se  manifestando  pois  não  tinha  o  interesse  em
prejudicar ninguém. Em 22.02.2018 o projeto foi apreciado pela comissão de Legislação e
Justiça, portanto está apto para votação. Em 27.02.2018 discutiram o Projeto os Vereadores
Marquinhos, Raquel, Jorge, Maninho e Gervásio; encaminharam a votação os Vereadores
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Jorge e Maninho; em votação o Veto foi  aprovado com 06 (seis)  votos favoráveis (Carla,
Adão,  Caco,  Ventania,  Maninho  e  Raquel)  e  04  (quatro)  votos  contrários  (Marquinhos,
Gervásio, Jorge e Cleber), em 1ª discussão e votação. Nesta data, encaminharam votação
contrária os Vereadores Gervásio, Jorge e Marquinhos; em votação, foi aprovado com
06 (seis) votos favoráveis dos Vereadores Adão, Caco, Ventania,  Maninho, Raquel e
Carla  e  04  (quatro)  votos  contrários  dos  Vereadores  Jorge,  Cleber,  Gervásio  e
Marquinhos, em 2ª discussão e votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Vereadora Raquel – 06 min.  Cumprimentou a todos. Falou sobre a reunião que
aconteceu ontem referente ao Projeto Altos da Colina,   manifestando sua preocupação já que
está acontecendo um empasse entre Cooperativa, Empreiteira, Estado e Governo Federal, e
quem sofre com isso é a população, pois foram retiradas 160 famílias das margens da RS 118
as quais o Estado tem responsabilidade. Segundo o que foi colocado, a empreiteira gastou
um milhão a mais nas obras, isso inviabiliza a Caixa Econômica Federal de dar um laudo
positivo, no entanto, esperam 15  dias para a Caixa se manifestar. A Diretora do Estado, disse
que, a Empreiteira tinha solicitado noventa mil reais de aditivo. Acreditava que a Caixa
aprovaria. A Empreiteira afirmou ter solicitado trezentos mil, mas que tinham gastos um milhão
e duzentos.  Reafirmou sua preocupação com essas famílias, pois foi passado a eles que as
casas seriam entregues em quinze dias, mas  certamente não serão entregues. Em a parte o
Vereador  Jorge  disse  que,  noventa  mil,  seria  viável,  mas  trezentos  mil  como  afirma  a
empreiteira. Ainda, relatou sobre o prejuízo de mais de um milhão, o motivo era o muro de
contenção, porém, isso é para ser previsto no Projeto, então significa que ocorreu erro   de
todas  as  partes.  A Vereadora  Raquel  disse  que o maior  erro  foi  da empreiteira,  mas há
preocupação com as famílias. Vereadora Carla – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que
houve reunião no Vanessa Ceconet,  onde foi  apresentado o Projeto, que está 97,5% das
obras concluídas.  O objetivo da reunião,  realizada ontem era verificar  a  possibilidade do
Estado dar um reforço para a conclusão das obras, pois foram acolhidas 160 famílias da RS
118. Disse que em quinze dias serão entregues as primeiras casas e na próxima quarta-feira,
acontecerá  outra  reunião  no  Vanessa  Ceconet  é  importante  a  participação  de  todos  os
Vereadores, em especial do PMDB, uma vez que o Sartori pretende entregar pronta a RS 118.
Para solicitar que o Estado ajude nesses 2,5% para a conclusão das obras, pois a maior
preocupação hoje é que ocorra a invasão dessas casas. Em a parte o Vereador Jorge, disse
que tem que ver se é possível, pois já aconteceu a licitação, então não podem colocar toda a
responsabilidade no Estado e depois o mesmo arcar com as consequências. Em a parte o
Vereador Maninho disse que, segundo foi colocado, primeiro  a Empreiteira gastou, depois
notificou, então legalmente o Estado não tem como pagar. Continuando a Vereadora Carla
disse  que,  houve  um  erro,  inclusive  o  primeiro  engenheiro  abandonou.   O  Vereador
Marquinhos disse que, se o erro foi da empreiteira, então como o Estado vai colocar uma
verba, quem deve arcar com o ônus é a empreiteira, pois o estado colocar verba pode ser
considerada improbidade administrativa. Em a parte a Vereadora Raquel, disse que noventa
mil  reais  seria tranquilo,  mas foi  colocado que gastaram mais de um milhão e querem o
dinheiro de volta, aí a preocupação é maior. Continuando a Vereadora Carla, disse que a
Caixa só vai liberar após um estudo completo. Em a parte, o  Vereador Nelson, questionou
não tem a verba porque a Lei não permite, então não adianta ser feitas reuniões sem ter uma
resposta da Caixa, pois como não previram os gastos antes. Continuando a Vereadora Carla,
disse que o erro todo foi da INOVAR. Falou também que no dia 13/03 vai acontecer uma
reunião  na  Associação  dos  Moradores  da  área  rural,  seria  importante  a  presença  dos
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Vereadores. Agradeceu encerrou. Questão de Ordem o Vereador Jorge, disse que na reunião
foi comentado sobre a Prefeitura colocar guarda pra não invadirem. Primeiro, enquanto a obra
não for entregue para a Prefeitura, isso não pode acontecer. Se a obra não está concluída é
responsabilidade da empresa. Os demais Vereadores inscritos, dispensaram seus tempos.
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 doze horas e cinco 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 de Processos Legislativo. Sala Tiradentes, Sapucaia do
Sul, 01 de março de 2018. 

                                                                                                         NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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