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            Aos quinze  dias do mês de março ano de dois mil e dezoito (15/03/2018),  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 9ª 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; Imilia - PTB;  e
Nelson  –  SD.  Atestado  médico  do  Vereador  Marquinhos  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:
Emenda ao Projeto de  Lei  20545/2018 – Mesa Diretora,  Comunicado 336420/2017 –
Ministério  da  Educação,  Ofício  237/2018  –  Gabinete  do  Prefeito,  Mensagem  09  –
Executivo Municipal,  Indicações nsº 061/2018, 062/2018, 063/2018 e 064/2018 – Origem
do Vereador Marquinhos,  Indicações nsº  057/2018, 058/2018,  059/2018 e 060/2018 –
Origem do Vereador  Caco,  Ata nº  10.055 que foi  aprovada por unanimidade,  sem
retificações  nem  alterações. Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:
Votação das Indicações:  Indicações nsº 061/2018, 062/2018, 063/2018 e 064/2018 –
Origem  do  Vereador  Marquinhos,  Indicações  nsº  057/2018,  058/2018,  059/2018  e
060/2018  –  Origem  do  Vereador  Caco.  Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:
Vereador Maninho – 01) À CORSAN e SMO, solicitando a manutenção de vazamento de
água localizada na Rua Pedro Alvares Cabral, próximo ao nº 640, Bairro Dihel. Aprovado
por unanimidade. Vereador Ventania – 01) À SMST, solicitando alteração no sentido da
Av. Açoriano esquina com a Rua Maceió até a Estação Sapucaia, transformando em mão
única, até a Av. Sete de Setembro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Jorge e Adão. Vereador Caco, retirou o ofício da Sessão do dia 13 de março,
destinado à RGE Sul, referente a troca de postes aos sábados. Também o Requerimento
Verbal, que solicitava que os canteiros da Av. Sapucaia, fossem padrão. Vereador Adão –
01)  À SMST, solicitando a pintura da lombada quebra-mola, na Rua Líbero Badaró em
frente ao nº 92, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Maninho e Dra. Imilia. 02) À SMST, solicitando estudo de viabilidade técnica
para  a  colocação de redutor  de  velocidade,  do  tipo  “ondulação transversal,  conforme
normas do CONTRAN. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Cleber, Dra. Imilia, Gervásio e Caco.  03)  À SMO, solicitando a desobstrução via coleta
pluvial na Av. Lúcio Bittencourt próximo aos Condomínios Porto de Napolís e Parque Porto
Alexandria.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber,
Ventania,  Dra.  Imilia  e  Maninho.  Vereador  Jorge  –  01)  À SMO,  SMSMU e  Prefeito,
solicitando reforço na operação tapa buracos em todas as ruas da cidade, pois com a
chuva  que  aconteceu  esta  noite  em  muitas  ruas  abriu-se  crateras.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia e Cleber. 02) À SMO, SMSMU
e Prefeito, solicitando troca das tampas bocas de lobos que estão quebradas em todas as
ruas da  cidade,  em especial  nas  esquinas,  bem como a  colocação  de  proteção  nas
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mesmas para evitar que na passagem de caminhões acabem quebrando. Aprovado por
unanimidade, com a associação da Vereadora Dra. Imilia. Vereador Cleber – 01) Às SMO
e SMSMU, solicitando recapeamento asfáltico ou passagem da máquina niveladora na
Rua Primo Vacchi, pois a mesma encontra-se intransitável e há muitas empresas com
acesso  por  esta  rua.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores
Jorge,  Dra.  Imilia  e  Gervásio.  02)  Ao  Prefeito,  SMPU,  SMO  e  SMMA,  solicitando
fiscalização,  pois  há  informação  que  entre  as  ruas  Barão  de  Itararé,  Trav.  Irmãos
Fagundes, Av. Américo Vespúcio e Justino Camboim, local onde era o antigo prédio da
Atalaia, há previsão de que vai sair um empreendimento da MRV. No entanto, acredita
que neste local há algumas vertentes e saindo o empreendimento não terá escoamento
d' água,  até porque não tem galeria e água acabará saindo pela Rua Justino Camboim,
certamente  piorando  o  problema  de  alagamento  no  Bairro  Sete.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Dra. Imilia, Gervásio, Ventania e
Jorge. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito e SMO, solicitando a limpeza e desobstrução
da rede de esgoto na Rua Tropeiros da Rua Nordeste até a Rua Theodomiro Porto da
Fonseca,  Bairro  Pasqualini.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Dra. Imilia e Cleber.  02)  Ao Prefeito e SMST, solicitando a sinalização de
“PARE” com placa e pintura no chão nas esquinas das Ruas Dulcimar Cardoso com a
Três de Maio e Dulcimar Cardoso com a Marechal Deodoro, Bairro Primor. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia,  Ventania, Maninho, Adão,
Jorge, Cleber e Raquel.  Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito e SMO, solicitando o
conserto de um buraco localizado na Av. Américo Vespúcio esquina com a Rua Justino
Camboim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber e
Gervásio. 02) Ao Prefeito e SMO, solicitando a desobstrução dos bueiros localizados na
esquina  da  Av.  Theodomiro  Porto  da  Fonseca  com  a  Av.  João  Pereira  de  Vargas.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Caco, Ventania,
Gervásio, Jorge e Adão. 03) À Caixa Econômica Federal, solicitando informações junto a
Caixa Econômica Federal, referente ao Programa Minha Casa, Minha Vida  que está em
execução no Loteamento  Colina  Verde,  no  qual  fora  solicitado taxa de matrícula  das
escrituras junto ao Cartório de Registro sendo que esta taxa cobrada aos moradores. Se
estas taxas cobradas dos moradores  inscritos no Programa do Governo? Se esta taxa é
devida no início ou no fim da prestações do imóvel. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Cleber, Raquel, Adão, Jorge, Gervásio. Vereadora Raquel –
01) Às SMSMU e SMST, solicitando a limpeza, corte de mato e pintura do meio fio de toda
extensão do canteiro central da Av. Albano Francisco da Silva, Bairro Jardim América.
Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores Adão,  Ventania,  Jorge e
Cleber.  02)  À SMO, solicitando reparo  de uma erosão localizada na calçada da Rua
Nossa Senhora da Conceição, em frente ao nº 116, Centro. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Adão, Cleber e Ventania.  03)  Às SMSMU e SMST,
solicitando a limpeza, corte de grama e pintura do meio fio de toda extensão do centeiro
central da Av. Justino Camboim mais precisamente em frente a EMEF João Freitas Filho,
Bairro Camboim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão,
Ventania, Jorge e Dra. Imilia.  Vereador Caco – 01)  Ao Prefeito, solicitando quando for
contratada a empresa do asfalto, comecem a pavimentação asfáltica pela Av. Borges de
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Medeiros,  próximos  as  empresas  Gerdau  e  AMBEV,  pois  neste  local  transita  muitos
caminhões  dessas  empresas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Cleber, Ventania, Nelson, Jorge e Gervásio. Questão de Ordem: O Vereador
Caco  solicitou  a  retirada  de  tramitação  dos  Ofícios  261/2018,  294/2018,  295/2018  e
296/2018 de sua autoria. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito e SMST, solicitando que seja
cumprida a Lei do Recolhimento das Carcaças, pois estavam recolhendo e agora não
mais. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Ventania e
Adão.  02) À SMST e Empresa Real Rodovias, solicita que tendo em vista as precárias
condições da Rua Primo Vacchi, a lotação do Bairro Fortuna/Hospital, que tem itinerário
naquela rua, embora não tenha muito passageiros, mude o itinerário vindo pela rua da
Guarda  Municipal,  até  haver  melhorá  nas  condições  de  trafegabilidade  da  mesma.
Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores  Cleber,  Jorge,  Caco,
Ventania e Adão. Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos
os  Projetos  que  aguardam  pareceres.  O  seguinte  projeto  foi  retirado  pelo  Executivo
Municipal  via  ofício  237/2018:  PROC.  nº  20.532/065/2018 –  Origem do Poder  Executivo  –
Mensagem nº 08/2018 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 006/2018 - “ Autoriza abertura de
crédito especial no valor de R$ 69.611.027,95 (sessenta e nove milhões, seiscentos e onze mil,
vinte  e  sete  reais  e  noventa  e  cinco  centavos),  criando  rubricas  no  Orçamento  de  2018  na
Secretaria  Municipal  da Saúde e nos Encargos Especiais”.  Passou-se a votação do Projetos:
Emenda ao Projeto de Lei 20545/2018. Aprovado por unanimidade. 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”.  Em 13.08.2018,
discutiram o Projeto os Vereadores Cleber e Gervásio; o Projeto em votação foi aprovado por
unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta Data, foi aprovado por unanimidade em 2ª
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”.  Em 13.03.2018,  foi  aprovado por  unanimidade,  em 1ª  discussão e
votação.  Nesta  Data,  foi  aprovado  por  unanimidade  em  2ª  discussão  e  votação,  com
inclusão da Emenda Modificativa. Neste momento se retiraram os Vereadores Caco, Adão e
Raquel. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. Vereador Cleber – 06
min. Cumprimentou a todos. Começou falando da manutenção das galerias em diversos
bairros  do  município.  Falou  que  é  a  favor  de  novos  investimentos  para  a  cidade.
Comentou  sobre  a  possibilidade  de parceria  com a Corsan.  Finalizou dizendo que  é
preciso ver a situação das enchentes. Agradeceu e encerrou.  Vereador Gervásio – 06
min. Cumprimentou a todos. Começou falando da possibilidade de enchentes na cidade.
Falou que é  necessário  uma melhor  administração sobre  os  novos empreendimentos
feitos na cidade. Comentou também sobre a situação dos arroios do município. Finalizou
falando que é necessário refletir sobre os direitos das mulheres. Agradeceu e encerrou.
Vereador  Jorge  –  03  min.  Cumprimentou  a  todos.  Começou  falando  dos
empreendimento feitos na cidade. Falou do grande crescimento da população. Finalizou
falando dos equívocos autorizados na instalação de novos empreendimentos. Vereadora
Imilia  –  03  min  (Cedidos  pelo  Vereador  Jorge).  Cumprimentou  a  todos.  Começou
falando do loteamento no Bairro Colina Verde. Falou da falta de fiscalização. Finalizou
falando  que  é  necessário  resolver  a  situação  dos  moradores  destes  loteamentos.
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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
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, 15 de março de 2018. 

                                                                                                                NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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