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                  Aos oito dias do mês de março ano de dois mil e dezoito (08.03.2018), 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 7ª 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: JORGE – (PSD); ADÃO – (PT); CACO – (PMDB); 
RAQUEL – (PT); VENTANIA – (PRB); MANINHO – (PMDB); NELSON – (SD); 
GERVÁSIO – (PP); CARLA – (PTB) e MARQUINHOS – (PSB). Ausente Vereador Cleber. 
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:  Mensagens Executivas 
nºs 07/18 e 08/18; Ofício da Vereadora Imilia comunicando que reassume o cargo; Ofício 
nº 108/18 da Caixa Econômica; Indicações de nºs 041/18, 042/18, 043/18, 045/18 e 
046/18, de origem do Vereador Caco, foram aprovadas por unanimidade; Indicações de 
nºs 047/18 e 048/18, de origem do Vereador Marquinhos, foram aprovadas por 
unanimidade.  Ata nº 10.052, que foi aprovada por unanimidade,  sem retificações nem 
alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:  Passou-se aos 
Requerimentos Verbais: Vereador  RAQUEL – 01) Ao Prefeito, c/c à SME, solicitando o 
reparo no muro da Escola Municipal João de Barro. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Adão, Caco, Ventania, Jorge, Gervásio, Carla, Marquinhos, 
Maninho, Nelson. 02) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando limpeza e retirada de lixo, na 
Rua Dom Pedrito, nº 23, Bairro Walderez. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, c/c 
à SMO, solicitando reparo de buraco na Rua João Correa, nº 192, em frente ao 
Restaurante Sabor Meu, Centro. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores  Jorge, Gervásio, Carla, Ventania e Marquinhos. Vereador MARQUINHOS – 
01) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando conserto de erosão na Rua Canisio, em frente ao 
nº 76, ao lado do Arroio José Joaquim. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores  Carla, Gervásio e Ventania. 02) Ao Prefeito, c/c à SMSMU e SMO, 
solicitando conserto de boca de lobo, na  Rua  Canisio, ao lado da ponte do Arroio José 
Joaquim, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, 
solicitando providências urgentes no que tange a limpeza da calçada ao lado da Escola 
Vila Prado, na Rua José de Alencar. Aprovado por unanimidade, com associação do 
Vereador Maninho. Vereadora CARLA – 01) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando reparo de 
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erosão na calçada da Rua Santa Luzia, nº 115, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Raquel, Marquinhos e Gervásio. 02) Ao 
Prefeito, c/c à RGE Sul, solicitando o reparo de dois postes localizados na Avenida 
Sapucaia, próximo ao nº 1.504. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Marquinhos e Raquel. 03) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando conserto de 
buraco localizado na Rua Aurialícia Chaxim, Bairro Novo  Horizonte. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Adão, Jorge, Gervásio, 
Marquinhos, Maninho e Raquel. Vereador GERVÁSIO – 01) À SMSMU, solicitando 
colocação de parada de ônibus na Rua Justino Camboim, esquina com a Rua São Borja, 
Zona Rural. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, 
Ventania, Maninho, Raquel Carla. 02) À SMST, SMO e Prefeito, solicitando instalação de 
redutores de velocidade na Rua do Passeio. Aprovado por unanimidade, com associação 
dos Vereadores Jorge, Ventania, Raquel e Carla. Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, 
solicitando informações sobre o Projeto do “estacionamento rotativo”, quando vai ter 
início. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio, Carla e 
Nelson. 02) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando solução para o problema existente na Rua 
Justino Camboim com  Américo Vespúcio, onde há um cavalete para impedir acidentes, 
por faltar uma tampa de bueiro. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Gervásio e Carla. Vereador ADÃO – 01) Ao Prefeito, c/c à SMST, solicitando 
implantação de vaga de estacionamento  para deficientes e idosos em frente a Unidade 
Básica de Saúde, Centro. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  
Jorge, Ventania, Carla, Gervásio e Marquinhos. 02) À Agência do Banrisul Sapucaia, c/c 
ao PROCON, solicitando o conserto do elevador de acesso para deficientes e idosos em 
frente a mesma. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade, com associação 
dos Vereadores Maninho, Ventania, Marquinhos e Carla.  Vereador CACO – 01) À SMS, 
solicitando a vacinação contra febre amarela nos funcionários de transportadoras que 
viajam para área de risco. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  
Jorge, Adão, Ventania, Marquinhos,  Maninho, Gervásio e Carla. 02) À RGE Sul, 
solicitando a retirada de um poste de luz na Rua Dr. Lauro Dondonis, Bairro Getúlio 
Vargas, em frente ao nº 599. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  
Jorge, Ventania e Carla. 03) Ao Prefeito, solicitando o retorno do trabalho social realizado 
por pessoas do Município que recebem sacola econômica. Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores  Jorge,  Adão, Ventania, Maninho, Gervásio e Carla.    
Vereador VENTANIA – 01) À RGE Sul, solicitando poda de galhos na Travessa Esteio, 
em frente ao nº 19, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade, com associação 
dos Vereadores Jorge, Marquinhos, Carla e Gervásio.  Vereador MANINHO – 01) À 
SMSMU e Empresa Mercúrio, solicitando recolhimento de galhos, na Rua Santo Antonio, 
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esquina com a Rua Santo Inácio. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Ventania e Marquinhos. 02) À SMO e CORSAN, solicitando conserto de 
vazamento de água, na calçada da Rua José Joaquim, Bairro São José. Aprovado por 
unanimidade. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereadora 
RAQUEL – (06min.) – Cumprimentou a todos, em especial a todas as mulheres pelo seu 
dia. Disse que geralmente tem seu discurso já pronto, principalmente para não esquecer  
de assuntos importantes para debater, mas hoje por ser o dia da mulher, um dia que 
marca toda a história de luta e de conquistas, fará um discurso da alma, pois costuma 
dizer que hoje e todos os dias pertencem as mulheres, não apenas o dia oito de março,  
falando de coração aberto, que toda mulher tem sua marca registrada, sua feminilidade 
na pele e na alma,  podemos lutar por nossos ideais, por nossas conquistas, não 
precisamos nos submeter a mandos e desmandos, pois somos mulheres, podemos e 
devemos estar onde quisermos, ressaltando que foi cabeleireira porque quis, foi 
operadora de máquina especial porque quis, foi gestora de uma unidade de saúde, que 
era a pior desse Município, está Vereadora hoje pela gestão que fez, administrou a 
Secretaria de Desenvolvimento Social, que era uma das piores do Estado, colocando-a 
entre as melhores do País e a primeira no Estado, tudo isso fez porque quis ser gestora,  
escutou muita vezes que jamais seria Vereadora, mas isto lhe dava mais força  e mais 
garra, para mostrar que é mulher e pode estar onde quer estar, a comunidade lhe deu 
esta oportunidade de estar aqui lutando por seus direitos, mas quis estar aqui e 
conseguiu. Deixou sua mensagem para as mulheres, que todas podem estar onde 
quiserem, podem também, dizer um basta à violência, ao machismo, simplesmente ser 
mulher. Finalizou com uma frase de Cora Coralina: “Eu sou aquela mulher que fez a 
escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores”, desejou feliz dia 
da mulher. Agradeceu e encerrou. Vereadora CARLA – (06min.) – Cumprimentou a 
todos. Desejou feliz dia das mulheres, leu algumas frases que identificam muito bem o 
que é a luta diária de uma mulher: “eu sou a mulher e decidi viver de escolha e não de 
chances”, “optei por ser motivada e não manipulada”, “ser útil e não usada”, “sobressair e 
não competir”, “escolhi o amor próprio e não a auto piedade”, “escolhi ouvir minha própria  
voz e não a opinião dos outros”, “escolhi ser mulher, ser livre, ser líder”. Disse que 
arriscou, é guerreira, merece o lugar onde está, é uma líder como outras mulheres, 
mostra a sua cara, luta por seus direitos com muita certeza, sabe que seu espaço aqui ou 
em outro lugar sempre estará garantido, porque é boa no que faz, e tem muitas pessoas 
que também pensam assim, pode dizer com todas as palavras que não é manipulada, 
não é mandada, faz o que faz porque tem atitude, agradece a Deus por ter a oportunidade 
de estar aqui e poder falar isso. Agradeceu e encerrou.  Nada mais havendo a ser tratado, 
o Vereador Nelson – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por 
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encerrada a presente Sessão, às onze horas e quarenta 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, 08 de março de 2018. 
 
                                                                                                          
 
                                                                                           NELSON BRAMBILA 

                Vereador Presidente 
     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA 
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário 
                                                                                                                                

                                                          


