
CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL
Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081

 ATA
 10.061

                        
            Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (13/03/2018),
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  8ª  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: Maninho – PMDB; Raquel – PT; Ventania –
PRB; Caco –  PMDB; Nelson – SD;  Adão –  PT;  Jorge –  PSD;  Dra.  Imilia  –  PTB;
Gervásio – PP e Cleber – PP.   Ausente o Vereador Marquinhos (Atestado médico –
efetividade). 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: Indicações
dos Vereadores Marquinhos. Caco e Gervásio; Projetos de Lei Legislativo nºs 10 e 11 –
Origem  da  Vereadora  Raquel;  Ofício  justificando  a  ausência  do  Vereador  Cleber  na
Sessão do dia 08/03/2018 e Projetos de Lei Legislativo nºs 12 e 13 – Origem da Mesa
Diretora.  Ata nº 10.053; que foi aprovada por unanimidade, sem retificações nem
alterações. Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:  Votação  das
Indicações: Origem do Vereador Marquinhos - nº 54/2018 –  Ao Prefeito, no sentido
que seja feita a pavimentação asfáltica na Rua Madre Joana Angélica , Bairro Capão da
Cruz. nº 55/2018 – Ao Prefeito, no sentido que seja feita a pavimentação asfáltica na Rua
Acre,  Bairro  Capão  da  Cruz.  nº 56/2018  –  Ao  Prefeito,  no  sentido  que  seja  feito  o
recapeamento asfáltico na Rua Primo Vacchi,  Bairro Dihel,  nas quadras entre a  Rua
Tiradentes e Rua Pedro Álvares Cabral.  Origem do Vereador Gervásio - nº 52/2018 –
Ao Prefeito, pedindo que seja efetuada a pavimentação asfáltica da Travessa José Maciel
Caetano,  Bairro  Ipiranga. nº  53/2018  –  Ao  Prefeito,  pedindo  que  seja  efetuada  a
pavimentação asfáltica da Rua Nossa Senhora Aparecida, Bairro Ipiranga.  Origem do
Vereador Caco – nº  49/2018 –  Ao Prefeito,  solicitando capeamento asfáltico da Rua
Vicente, Bairro Boa Vista.  nº 50/2018 – Ao Prefeito, solicitando capeamento asfáltico da
Rua  Laçador,  Bairro  Pasqualini.  nº  51/2018  –  Ao  Prefeito,  solicitando  capeamento
asfáltico  da  Rua  Amazonas,  Bairro  Paraíso.  Todas  Indicações  foram  aprovadas  por
unanimidade,  em única  discussão  e  votação.  Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:
Vereadora Raquel – 01)  À SMO, solicitando o conserto de erosão na calçada da Rua
Nossa Senhora da Conceição, nº 285, Centro. Segundo os Vereadores, o serviço já foi
executado.  A Vereadora autora retirou.  02) Às SMMA, SMSMU e Vigilância Sanitária,
solicitando a limpeza de focos de lixos e entulhos em três terrenos baldios localizados na
Rua Araci R. de Souza, Lomba da Palmeira, bem como a notificação dos proprietários dos
terrenos.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber  e
Maninho.  03)  À SMSMU, solicitando a limpeza do mato e recolhimento de entulhos da
Rua Alfredinho ao lado da Igreja Betel, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade,
com a associação do Vereador  Gervásio.  Vereadora Dra.  Imilia  –  01)  Ao Prefeito  e
SMGG, solicitando informações no que tange ao impedimento na realização do evento
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Holiday Rock Festival.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores
Cleber  e  Jorge.  Vereador  Gervásio  –  01)  À  BM,  solicitando  a  intensificação  do
policiamento  no  Loteamento  Parada  dos  Anjos,  Bairro  Pasqualini.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Adão, Jorge, Nelson, Ventania,
Caco,  Cleber  e  Maninho.  02)  Ao Prefeito,  SMST e  SMO,  solicitando a  instalação de
redutores de velocidade na Rua Nair da Silva Rufino esquina com a Rua Irmã Edwirges,
Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Raquel,  Cleber,  Ventania,  Jorge  e  Maninho.  03)  Ao  Prefeito  e  SMSMU,  reiterando  o
pedido de limpeza e o desassoreamento no Arroio José Joaquim no trecho urbano do
Loteamento  Vila  Nova  (próximo  ao  cemitério  do  Morro)  até  o  Bairro  Fortuna/Parque
Primavera.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Raquel,
Maninho, Caco e Ventania.  Vereador Cleber – 01)  À CORSAN, solicitando reparo do
vazamento de água na Rua Vereador Paulo Antônio Fraga, Bairro Camboim. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Dra. Imilia e Gervásio. 02) À
CORSAN, solicitando reparo no vazamento de água na Rua Julieta Lemos Saeger, Bairro
Nascer do Sol, em frente ao nº 60, Bairro Nascer do Sol. Aprovado por unanimidade, com
a  associação  dos  Vereadores  Raquel,  Jorge,  Dra.  Imilia  e  Gervásio.  03)  À SMSMU,
solicitando a  limpeza de galhos e  lixo  na Rua Marieta  Francisca Souza Silva,  Bairro
Ipiranga (em frente ao Posto de Saúde Terra Nova). Aprovado por unanimidade, com a
associação  do  Vereador  Gervásio.  Vereador  Jorge  –  01)  À  SMSMU,  solicitando  a
limpeza  da  Rua  Visconde  de  Cairu  esquina  com  a  Rua  25  de  Julho.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Dra. Imilia e Cleber.  02) À BM,
solicitando que seja intensificada as rondas nos horários de entrada e saída das escolas,
principalmente nos Bairros Boa Vista e Bela Vista.  Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Caco, Ventania, Adão, Dra. Imilia e Gervásio. Vereador Caco
– 01)  À SMST,  solicitando  marcação  de  trânsito  no  Parque  Primavera,  bem como a
pintura  da  faixa  de  segurança  próximo  a  Escola  Hugo  Gerdau.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Dra. Imilia, Marquinhos, Jorge,
Adão e Ventania. 02) À RGE Sul, solicitando providências para não serem feitas as trocas
de postes aos sábados. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Dra. Imilia e Ventania. 03) À SMSMU, solicitando a fiscalização no serviço da RGE Sul,
pois  sempre  que  há  trocas  de  postes,  as  lâmpadas  ficam queimadas.  Aprovado  por
unanimidade,  com a associação de todos  Vereadores.  Vereador  Ventania  –  01)  Ao
Prefeito  e  SMMA,  solicita  a  notificação  aos  proprietários  dos  terrenos  baldios  do
Município,  que  façam  o  cercamento  para  que  não  coloquem  lixo.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Gervásio e Dra. Imilia.
Vereador Maninho – 01) À SMST, solicitando urgente a pintura da faixa de segurança no
encontro das Ruas Major de Souza Lima e Jorge Lacerda, na Av. José Joaquim. Aprovado
por  unanimidade,  com  a  associação  de  todos  os  Vereadores.  Não  havendo  mais
Requerimentos Verbais a serem feitos. Questão de Ordem o Presidente da Casa, disse
que há muitas solicitações de quebra-molas e redutores de velocidade,  realmente há
locais com muita necessidade, em especial pela volta as aulas, exemplo as Ruas Nair da
Silva Rufino, Ivoti, Justino Camboim, João Pereira de Vargas e Loteamento Colina Verde.
Sugeriu  que  fossem  solicitar  ao  Prefeito.  Vereador  Caco  disse  que  assim  que  for
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contratada a empresa, será feito, principalmente nos lugares mais urgentes. O Vereador
Cleber, sugeriu quebra-molas com a faixa de pedestre. A Vereadora  Dra. Imilia, disse que
no final  do ano passado, havia informação que seriam feitos 30 ou 50 quebra-molas.
Porque  não  aconteceu.  O  Vereador  Maninho  disse  que  segundo  o  Prefeito  está  em
Processo Licitatório.  O Vereador Jorge falou sobre o Requerimento de fechamento dos
terrenos baldios, tem problemas em vários bairros, inclusive na Vargas em frente ao Posto
de Saúde, se formou um lixão. Vereadora Dra. Imilia disse que se não quiserem fecharem
que mantenham limpo ou haverá multa. Vereador Maninho, disse que isso já é feito e há
sucesso na maioria,  portanto, deveria ser pedido um relatório dos terrenos que foram
notificados. Vereador Nelson disse que no terreno em frente ao Posto da Vargas, já houve
uma batalha por três anos, inclusive o dono fez um contrato com o Executivo, liberando o
terreno  para  ser  feito  o  estacionamento,  até  porque  a  Rua  Igrejinha  é  estreita  e  os
veículos ali estacionados ocupam quase todo espaço. O Vereador Cleber, falou sobre os
Requerimentos Verbais que a PGM, contestava se poderia ou não o Vereador Protocolar
ofícios individuais de demandas nas Secretarias competentes. Dessa forma, sugere que
seja  elaborado  Requerimento  Verbal  em  Nome  do  Poder  Legislativo, fazendo  tal
questionamento.  O  Requerimento  Verbal,  foi  aprovado  por  unanimidade.  O  Vereador
Gervásio, solicitou Requerimento Verbal em Nome do Poder Legislativo.  À Guarda
Municipal,  parabenizando  pelo  trabalho  que  vem  fazendo,  ajudando  em  especial  os
escolares da Escola Guerreiro Lima, na travessia da RS 118. Aprovado por unanimidade.
Vereador  Nelson disse que  considera uma das maiores irresponsabilidade que foi feita
numa obra, tirar uma passarela fundamental, sem colocar uma provisória. Inclusive foi
feita uma audiência pública nesta Casa e naquele dia houve a oportunidade cobrar. Disse
que entrará no Ministério Público, tem várias fotos de pais atravessando a via correndo
com os filhos, ainda do KM 2,6 até o KM 5,1, pelo projeto haverá apenas uma passarela.
O  Vereador  Caco,  disse  que  tem  que  ser  colocada  uma  passarela  provisória
urgentemente. Por isso, deveriam marcar uma audiência com o Secretário Estadual de
Transportes,  para  reivindicar.  Vereadora  Raquel,  disse  que  na  audiência  pública,  foi
comentado que iriam rever várias situações e que não teriam limites de gastos. Vereador
Gervásio disse que, podem ajudar intermediar, mas precisam dizer que essa obra é uma
grande reivindicação de toda a região e agora com muita alegria a obra está andando, no
entanto, “ninguém consegue fazer omelete sem quebrar ovos”.  O Presidente da Casa
disse que “os ovos que foram quebrados,  são da população de Sapucaia do Sul”.  O
Vereador  Caco,  sugeriu  Requerimento  Verbal  em Nome do  Poder  Legislativo.  Ao
Prefeito, solicitando que sejam notificados as pessoas que adotaram os canteiros da Av.
Sapucaia, pois estão bonitos. Então que sejam todos padrão, pois em especial no centro,
próximo da praça está abandonado.  Aprovado por unanimidade. Foram lidos os Projetos
que  aguardam  pareceres.  Foi  solicitado  pelo  Vereador  Maninho  a  inclusão  para
apreciação e votação do Projetos de Leis Legislativo nºs 12 e 13. Sendo aprovado por
unanimidade.
a  Votação dos  Projetos:  PROC.  nº  20.544/077/2018  –  Origem da  Mesa  Diretora  –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 012/2018 -  “Dispõe sobre a criação de cargos e
alteração do anexo I da Lei Municipal nº 3.463/2013, do Quadro de Cargos de Servidores
de Provimento Efetivo no âmbito do Poder Legislativo Municipal”. Nesta data, discutiram o
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Projeto  os  Vereadores  Cleber  e  Gervásio;  o  Projeto  em  votação  foi  aprovado  por
unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.545/078/2018 – Origem da Mesa
Diretora  – PROJETO DE LEI  LEGISLATIVO nº  013/2018 -  “Dispõe sobre  a  estrutura
organizacional  e  administrativa  da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul  e  cria
cargos e funções de confiança de direção, chefia e assessoramento”.  Nesta data, foi
aprovado por unanimidade,  em 1ª discussão e votação.  Passou-se ao  ESPAÇO DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Os Vereadores inscritos transferiram seus tempos para a
próxima Sessão.  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, 13 de março de 2018. 

                                                                                                                NELSON
BRAMBILA

                              Vereador Presidente 
     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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