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            Aos seis  dias do mês de março ano de dois mil e dezoito (06/03/2018),  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 6ª 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: Raquel – PT; Gervásio – PP; Maninho – PMDB; Cleber – PP; Jorge – PSD;
Adão – PT; Caco – PMDB; Ventania – PRB; Marquinhos – PSB, Carla - 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:  Comunicado  336420/2017,  336421/2017,  336422/2017,
336423/2017,  336424/2017,  336425/2017,  336426/2017,  336427/2017,  336428/2017,
380422/2017  e  380423/2017  –  Ministério  da  Educação,  Memorando  03/2018,  05/2018,
06/2018 e 14/2018 – Guarda Municipal, Relatório 02/2018 – SMS, Ofício 54/2018 – Gabinete
do Prefeito, Indicações nsº 033/2018, 034/2018, 035/2018 e 036/2018 – Origem do Vereador
Marquinhos,  Indicações  nsº  037/2018,  038/2018,  039/2018  e  040/2018  –  Origem  do
Vereador Caco, Ata nº 10.051 que foi aprovada por unanimidade, sem retificações nem
alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das Indicações:
Indicações  nsº  033/2018,  034/2018,  035/2018  e  036/2018  –  Origem  do  Vereador
Marquinhos,  Indicações  nsº  037/2018,  038/2018,  039/2018  e  040/2018  –  Origem  do
Vereador  Caco.  Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador  Maninho –  01)  Às
SMST e SMO, solicitando melhor sinalização e instalação de quebra-molas na extensão da
Rua  Capitão  Fabre,  Bairro  Dihel.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Jorge, Adão, Ventania.  02)  À SMO, solicitando a manutenção dos buracos na
Rua Dos Eucaliptos, Bairro Novo Horizonte. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Caco, Jorge, Nelson, Carla e Adão.  Vereador Ventania – 01)  À SMSMU,
solicitando a fiscalização da coleta de lixo no Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Adão e Maninho. 02) À SMSMU, solicitando a retirada de
entulho  na  Travessa  São  Geraldo,  entrada  do  beco,  Bairro  Botafogo.  Aprovado  pro
unanimidade.  03)  À SMSMU, solicitando o conserto da boca de lobo, devido as  chuvas a
caixa não suporta acumulando água na calçada e nas residências na Rua Sílvio Sanson, em
frente  ao  nº  718,  Bairro  Piratini.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Maninho e Gervásio.  Vereador Caco – 01)  À Empresa MRV, SMP e SMST,
solicitando estudo para melhorias na entrada e saída de veículos do Condomínio da MRV,
localizado  na  Av.  Lúcio  Bitencourt.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Jorge, Ventania e Nelson. 02) Ao Prefeito e SMS, solicitando a colocação de um
toldo ou cobertura no Posto de Saúde do Bairro Fortuna, pois o posto fecha ao meio dia e os
usuários  ficam  expostos  ao  sol  e  chuva  aguardando  atendimento.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Ventania e Maninho. Vereador Adão
– 01)  Ao Prefeito e SMO, solicitando o conserto e hidrojateamento do sistema de boca de
lobo, localizada na esquina das Ruas São Luiz e Liberato Salzano Vieira da Cunha, Bairro
Jardim.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Maninho,
Gervásio e Caco.  Vereador Jorge – 01)  Ao Prefeito e SMS, solicitando providências com
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relação ao Posto de Saúde da Vila Alcina, pois há informação de que a médica titular está de
férias. Segundo reclamação de um paciente daquela área, não poderia dar encaminhamento
aquela demanda, pois teria que consultar a Secretaria Municipal da Saúde. No entanto, o
paciente  estava  com exames,  onde  constatava  alguns  tumores  e  que  teria  que  fazer  a
biopsia, pois é uma situação grave. A paciente procurou outro posto e de imediato foi feito o
encaminhamento solicitando urgência. Aprovado por  unanimidade, com a associação dos
Vereadores Caco, Adão, Ventania, Gervásio, Cleber e Maninho. 02) Ao Prefeito e SMSMU,
solicitando iluminação pública na Rua Firmo Pereira de Vargas,  nº  391, Bairro Vargas e
também a vistoria da iluminação ao longo de toda a rua. Aprovado por unanimidade, com a
associação  dos  Vereadores  Cleber  e  Gervásio.  Vereador  Cleber  –  01)  À  SMSMU,
solicitando  a  troca  de  Lâmpada  do  poste,  considerando  as  péssimas  condições  de
iluminação na Rua Mário de Paula, nº 111, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Jorge, Ventania e Maninho. 02) Ao Prefeito e SME, solicitando
informação  referente  a  reforma  da  quadra  de  esportes  da  EMEF  Professora  Aurialícia
Chaxim Bess, que encontra-se abandonada. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Jorge, Carla e Gervásio.  03)  À SMDS, Prefeito, SMF e Ministério Público,
solicitando  que  a  administração  municipal  faça  o  repasse  financeiro  das  seguintes
instituições:  ACAPASS  e  Abrigo  Lar  Meu  Refúgio.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Jorge, Raquel, Gervásio e Carla.  Vereador Gervásio – 01)  À
RGE Sul e SMS, solicitando instalação de um poste de iluminação da Rua Giruá, nº 805,
para  aumentar  a  iluminação  nas  dependências  e  entorno  do  posto  de  saúde  do  Bairro
Fortuna.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Nelson,
Caco, Ventania e Carla. 02) Ao Prefeito, SMS e Ministério da Saúde, solicitando informações
e  conserto  referentes  a  duas  ambulâncias  da  SAMU que  estão  estragadas  aguardando
manutenção. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco,
Ventania,  Cleber e Carla.  Vereador Marquinhos – 01)  Ao Prefeito e SMO, solicitando o
conserto de buraco na tubulação de esgoto na Rua Cristal esquina com a Av. Theodomiro
Porto  da  Fonseca,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Ventania, Gervásio, Carla e Adão. 02) Ao Prefeito e SMO, solicitando o conserto
de  boca  de  lobo  na  Rua  Avelino  Gustavo  Lima  com  Rua  Tropeiros,  Bairro  Pasqualini.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Maninho, Carla e Ventania.
03)  Ao Prefeito e SMH, solicitando que seja averiguado, pois há informação que o muro
limítrofe da residência localizada na Rua Osvaldo Cruz, nº 212, foi interditado pela Secretaria
Municipal de Habitação. No entanto, há informação que o cidadão por conta própria retirou a
interdição, se procede o fato que sejam tomadas as devidas providências.  Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Maninho e Raquel. Vereadora Raquel – 01)
À CORSAN, solicitando o reparo no vazamento de água na calçada de Rua 25 de Julho, nº
1315, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão,
Ventania, Carla. Cleber e Jorge. 02) À SMO, solicitando a revisão de toda a rede de esgoto
localizada na Rua da Ladeira, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Cleber, Carla, Ventania e Gervásio. 03) À RGE Sul, solicitando a troca do poste
localizado na Av. João Pereira de Vargas, em frente ao Mercado Nacional, Centro. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Maninho, Carla,  Gervásio e Cleber.
Vereador Nelson – 01) Ao Tribunal de Justiça do Estado, reiterando o pedido para que seja
realizado o concurso para novos Cartórios, tendo em vista que já foi aprovado na Assembleia
Legislativa do Estado o Projeto nº 253. Sapucaia já está aprovado a instalação de mais dois
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Tabelionatos de Notas, um Registro Civil e um Registro de Imóveis. Segundo o Tribunal de
Justiça, no inicio de março seria realizado o concurso para novos Tabeliões e Registradores,
então  que  seja  dado  andamento  neste  processo.   Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Carla e Gervásio.  02)  Ao Prefeito e SMF, solicitando que seja
estendido o prazo da Certidão Negativa de Débitos (CND), para 06 meses, para as empresas
que estão licitando com o Município, principalmente prestadores de serviço, assim como já
acontece em outros órgãos e Municípios. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Cleber, Gervásio e Ventania. Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem
feitos,  foram  lidos  os  Projetos  que  aguardam  pareceres. Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS.  Vereador  Cleber  –  (6min  +  3min  cedidos  pelo  Vereador
Gervásio) 09 min. Cumprimentou a todos. Começou falando da situação dos dois abrigos do
Município. Falou que a Administração Municipal não está ajudando as crianças desta Cidade.
Disse  que  falta  comida  para  essas  crianças.  Comentou  que  precisa  de  respostas  da
Secretaria de Desenvolvimento Social, pois falta a assinatura do convênio com estes abrigos.
Disse  que  conforme  a  audiência  pública,  que  participou  o  Secretário  da  Fazenda,  a
arrecadação aumentou e portanto é possível  efetuar este repasse. Finalizou dizendo que
exige uma resposta sobre esta falta de comida. Agradeceu e encerrou. Vereador Gervásio –
06  min.  Cumprimentou  a  todos.  Começou  falando  do  “esquecimento”  da  Administração
Pública em relação o Posto de Saúde do Bairro Sete. Pontuou dois problemas recorrente
neste posto, que é falta de uma cerca e médicos. Finalizou dizendo que a coisa pública deve
ser bem administrada. Agradeceu e encerrou.  Vereador Jorge – 06 min.  Cumprimentou a
todos. Começou falando da situação dos postos de saúdes da Cidade. Falou da falta de
materiais  desse  postos.  Comentou  também  sobre  os  problemas  nos  pagamentos  dos
servidores da área da saúde. Disse que há um problema que está se arrastando por muito
tempo  no  Abrigo  Lar  Meu  Refúgio.  Finalizou  dizendo  que  é  inadmissível  esta  situação.
Agradeceu  e  encerrou.  Vereadora  Carla  –  06  min  (Cedidos  pelo  Vereador  Ventania).
Cumprimentou  a  todos.  Começou  falando  sobre  sua  nova  assessoria.  Falou  que  teve
coragem  em  fazer  essa  mudança  e  que  agora  vai  conseguir  trabalhar.  Disse  que  vão
trabalhar com a politica do bem. Comentou que colocou em sua equipe, pessoas que vão
trabalhar em seu ritmo. Finalizou agradecendo o recebimento favorável de sua nova equipe.
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 Legislativa. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 06 de
março de 2018. 

                                                                                                                NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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