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                  Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (08.05.2018), 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 24ª 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);  CLEBER – (PP);  RAQUEL – PT;  IMILIA –
(PTB); GERVÁSIO – (PP); JORGE – (PSD); ADÃO – (PT); CACO – (PMDB); VENTANIA –
(PRB),  NELSON – (SD) e  MANINHO – (PMDB). 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: PROC. nº 20.629/162/2018 – Origem da Vereadora Raquel – PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO nº 20/2018, Indicação 122 - Origem do Vereador GERVÁSIO; Atas nºs 10.081
e  10.088  que  foram  aprovadas  por  unanimidade,  sem  retificações  nem  alterações.
Votação das Indicações: Indicação 122 - Origem do Vereador GERVÁSIO. Aprovada por
unanimidade.Passou-se aos Requerimentos Verbais:  Vereadora Raquel  – 01)  Ao Prefeito,
solicitando  através  da  SMSMU,  a  troca  de  lâmpadas  dos  postes  localizados  na  Rua  do
Passeio, toda extensão, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Gervásio e Adão.  02)  Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a limpeza e
retirada  de  entulhos  e  lixo,  da  Rua  Avelino  Silveira,  em frente  ao  nº  124,  Bairro  Jardim.
Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Adão. Vereador Marquinhos – 01)
Ao Prefeito, solicitando através da SMST e ao DAER, solicitando com urgência a instalação de
um Semáforo  Inteligente,  na  Rodovia  da  ERS 118,  na  altura  da  UPA-Unidade  de  Pronto
Atendimento, ligando o Bairro Natal, com o Bairro Walderez. Aprovado por unanimidade.  02)
Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a limpeza em torno da EMEF Prefeito Walmir dos
Santos Martins, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Cleber,  Gervásio e Dra. Imilia.  03)  Ao Prefeito,  solicitando através das SMO e SMSMU, o
conserto de um bueiro na Av. João Pereira de Vargas, nº 212, em frente ao Salão 1001 –
Bairro  Centro.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Gervásio,
Cleber,  Dra.  Imilia,  Adão e Ventania.  Vereadora Dra.  Imilia  – 01)  Ao Prefeito,  solicitando
através da SMS, requer informações no que concerne aos postos de saúde do Município,
especificamente  à  Unidade  Básica  de  Saúde  que  abrange  o  Bairro  Sete.  Aprovado  por
unanimidade. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMMA, requer a criação de um ponto de
coleta  de  lixo  no  Bairro  Sete,  na  proximidade  do  Arroio  José  Joaquim.  Aprovado  por
unanimidade. Vereador Gervásio – 01) À BM, solicitando a intensificação do policiamento nas
imediações da Sociedade Amiga da Criança, na Rua Capitão Marcelino da Costa Leite, nº 120,
Bairro Cohab Casas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania,
Maninho e  Caco. 02)  Ao Prefeito,  solicitando  através  da  SMST,  reiterando o  pedido  feito
através de Requerimento Verbal em Sessão de 10/08/2018 e também através do Ofício nº
181/17 de 12/12/2017, onde solicitou a instalação de redutores de velocidade (quebra-molas)
na Av. João Pereira de Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Cleber, Raquel e Jorge.  Vereador Cleber – 01)  Ao Prefeito, solicitando através da SMMA, a
notificação do proprietário do terreno para realizar o recolhimento de lixo e poda do mato, na
Rua Laurentino Juliano, em frente ao nº 115, Bairro Paraíso. Aprovado por unanimidade. 02)
Ao Prefeito,  solicitando  através  da  SMSMU,  solicitando a  poda do  mato  na  Rua Américo
Vespúcio,  próximo ao  Posto  Ipiranga,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade.  03)  Ao
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Prefeito, solicitando através da SMO, reparo de uma broca que formou-se na Travessa Santa
Cruz B, nº 13, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade.  Vereador Jorge – 01)  Ao Prefeito,
solicitando através da SMO, a limpeza do Arroio José Joaquim, especialmente do trecho entre
a Av. Rubem Berta e Bairro Trensurb, pois é o local que tem mais obstrução da passagem de
água. Aprovado por unanimidade.  Vereador Adão – 01)  Ao Prefeito, solicitando através da
SMO,  solicitando  a  recolocação  de  materiais  asfáltico  nos  buracos  localizados  na  Rua
Leopoldo  Scharlau,  esquina  com  Av.  Cel.  Theodomiro  Porto  da  Fonseca,  Bairro  Nova
Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania e Cleber.
Vereador Caco – 01)  Ao Comando da Brigada Militar, solicitando policiamento em frente a
Escola Ruben Dário, especialmente a tardinha, pois após às 18 horas já está escuro e estão
ocorrendo vários assaltos, ainda em todas escolas estaduais. Solicita também policiamento
ostensivo no Bairro Fortuna. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Jorge,  Adão,  Marquinhos  e  Nelson.  Vereador  Ventania  –  01)  À  RGE  Sul  e  SMSMU,
solicitando urgente a troca do poste e lâmpada na Estrada Municipal Parque Zoológico, em
frente ao nº 265, Bairro Passo do Carioca. Aprovado por unanimidade, com a associação do
Vereador Caco.  02)  Ao Prefeito e SMO, solicitando a limpeza da boca de lobo (bueiro), na
Estrada Municipal Parque Zoológico, em frente ao nº 2100, Bairro Passo do Carioca. Aprovado
por unanimidade. Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito e SMO, solicitando o desentupimento
de uma boca de lobo localizada na Rua Sílvio Sanson, nº 728, Bairro Piratini. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania e Caco. 02) Ao Prefeito e SMSMU,
solicitando a manutenção de 4 lâmpadas na Rua Vitalino Batista de Andrade, em frente aos
respectivos números 96, 114, 156 e o poste seguinte na esquina. Aprovado por unanimidade.
Vereador  Nelson  –  01)  À  Corsan,  solicitando  informações  se  pode  ou  não  ter  relógios
individualizados no Bairro Cohab, pois é uma solicitação daqueles moradores, ainda, segundo
informações alguns conseguem e outros não.  Aprovado por unanimidade, com a associação
dos  Vereadores  Caco,  Maninho,  Raquel,  Gervásio  e  Cleber.  Vereador  Cleber  (Fazer  em
Nome  da  Casa)  -  Ao  Prefeito,  solicitando  a  volta  da  escolinha  comunitária  do  Bairro
Itapemirim. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem
feitos. Foram lidos os Projetos que aguardam Pareceres da Procuradoria e das Comissões:
Neste  momento  o  Vereador  autor  retirou  o  seguinte  processo  PROC.  nº  20.487/020/2018  –
Origem  do  Vereador  MARCO  ANTONIO  DA  ROSA  (MARQUINHOS)  –  PROJETO  DE  LEI
LEGISLATIVO  nº  007/2018  -  "Estabelece  critérios  de  anticorrupção  nas  licitações  públicas  do
Município de Sapucaia do Sul". Passou-se a votações dos projeto:  PROC. nº 20.627/160/2018 –
Origem do Poder Executivo Municipal – Mensagem nº 15/2018 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº
014/2018 - “Disciplina as regras atinentes ao recuo de jardim para uso parcial de estacionamento e
área  de  compartimentos  internos  de  construções  residenciais  multifamiliares,  atendidas  por
programas habitacionais vigentes, nas esferas estadual  e federal,  com faixa salarial  de 1,5 a 2,0
salários mínimos”. O Vereador Maninho solicitou a inclusão deste projeto para votação. Aprovado por
unanimidade.  NESTA  DATA,  o  projeto  foi  aprovado  por  unanimidade  em  1ª  discussão  e
votação. PROC. nº 20.543/076/2018 – Origem da Vereadora Raquel Moraes – PROJETO DE
LEI LEGISLATIVO nº 011/2018 - “Institui no âmbito do Município de Sapucaia do Sul, o Dia
Municipal  do Grêmio Estudantil”.  EM 12.04.2018,  o plenário decidiu  aguardar o retorno da
Vereadora autora para iniciar a votação .Em 03.05.2018 , discutiram o Projeto os Vereadores
Raquel e Cleber; encaminhou votação o Vereador Gervásio, sendo aprovado por unanimidade,
em  1ª  discussão  e  votação.  NESTA  DATA,  encaminharam  à  votação  os  Vereadores
Gervásio, Adão, Maninho, Marquinhos e Raquel, sendo aprovado por unanimidade, em
2ª discussão e votação.
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Não  havendo  mais  Projetos  a  serem  votados,  passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Cleber 06 min. -  Cumprimentou a todos.  Começou
falando das ações que está fazendo em seu mandato. Disse que nem tudo que é feito nesta
Casa  Legislativa  é  divulgada para  a  população,  pois  isso  demandaria  verbas  extras  para
publicação em jornais  da cidade.  Comentou sobre o Bairro  Sete,  principalmente o campo
Itapemerim, onde a população fez um mutirão de limpeza. Finalizou dizendo que seu trabalho
é diário e não em apenas alguns dias. Agradeceu e encerrou.  Vereador Gervásio 06 min. -
Cumprimentou a todos. Começou falando das estradas da área rural de algumas cidades do
interior. Questionou o porque que as estradas da área rural não possui a mesma qualidade
destas cidades que foram visitadas. Saudou o Vereador Cleber pelo seu excelente trabalho.
Finalizou  dizendo  que  devemos  continuar  com  este  trabalho  de  “formiguinha”  na  cidade.
Agradeceu e encerrou. Vereadora Imilia 06 min. - Cumprimentou a todos. Começou falando
sobre o mês de maio, pois neste mês é comemorado o dia das mães. Falou que ser mãe é um
compromisso pra vida toda. Comentou sobre a dificuldade de se criar um filho nos dias de
hoje.  Finalizou parabenizando todas as mães de Sapucaia do Sul.  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  onze  horas  e  cinquenta
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, 08 de maio de 2018. 

                                                                                                            NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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