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                  Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (20.03.2018),
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  10ª
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: VENTANIA –  (PRB);
CACO – (MDB); ADÃO – (PT); JORGE – (PSD); CLEBER – (PP); GERVÁSIO –
(PP); IMILIA – (PTB); MARQUINHOS – (PSB); RAQUEL – (PT); ; NELSON – (SD);
MANINHO – (MDB). 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:  Projs.  de Lei  Legs. nºs 014/2018 e 015/2018, de origem do Vereador
Caco; Proj. de Lei Legs. nº 016/2018, de origem do Vereador Adão;  Proj. de Lei Legs.
nº 017/2018, de origem do Vereador Maninho; Indicações de nºs 070/2018, 071/2018,
072/2018, 073/2018 e 074/2018, de origem do Vereador Marquinhos, aprovadas por
unanimidade; Indicações de nºs 068/2018 e 069/2018, de origem do Vereador Caco,
aprovadas  por  unanimidade;  Indicação  de  nº  065/2018,  de  origem  da  Vereadora
Raquel,  aprovada  por  unanimidade;   Indicação  de  nº  066/2018,  de  origem  da
Vereadora Imilia, aprovada por unanimidade; Indicação de nº 067/2018, de origem do
Vereador Adão, aprovada por unanimidade; Ofc. nº 07/2018 da Guarda Municipal; Ofc.
do Gabinete da Vereadora Imilia oficializando a retirada de Projeto. Ata nº 10.058, que
foi  aprovada  por  unanimidade,   sem  retificações  nem  alterações.  Passou-se  ao
ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:   Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:
Vereadora  RAQUEL – 01) Ao Grupo de Apoio ao Tratamento Oncológico – GRATO,
parabenizando pelo excelente trabalho, reforçando que levarão esta informação, da
existência  deste  grupo,   a  toda  comunidade.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Nelson, Maninho, Adão, Cleber, Gervásio e Caco. 02) Ao
Prefeito, c/c à SMST, solicitando a pintura das faixas de segurança e redutores de
velocidade localizados na Rua São Luiz, Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade.
03) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando limpeza e recolhimento de lixo e entulhos
na  Rua  Alfredinho,  em  frente  ao  nº  521,  Bairro  Jardim  América.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Adão  e  Gervásio,  Vereador
MARQUINHOS – 01) Ao Prefeito, c/c à Empresa Real Rodovias, solicitando mudança
de trajeto da linha oito e linha nove, que passam pela Rua Primo Vacchi,  pois há
trechos intransitáveis.  Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Caco, Maninho e Ventania. 02) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando a realização de
mutirão para limpeza de ruas e calçadas e recolhimento de entulhos no Loteamento
Primavera.  Aprovado por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Ventania,
Cleber e Gervásio. 03) Ao Prefeito, c/c à SMS, solicitando que seja revista a situação
referente  ao atendimento dos invasores do Bairro Fortuna na UBS. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Maninho,  Ventania,  Caco,  Cleber,
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Gervásio, Imilia e Raquel.   Vereadora IMILIA – 01) À CORSAN, solicitando conserto
de  vazamento  na  Rua  Nair  da  Silva  Rufino,  próximo  ao  nº  17.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Raquel e Maninho.
02) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando o recolhimento de entulho na Rua Nestor
Moraes, Loteamento Jardim Europa. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, c/c à
SMST, solicitando estudos de viabilidade para instalação de semáforo na Rua Justino
Camboim, esquina com a Rua Tropeiros. Aprovado por unanimidade, com associação
dos  Vereadores   Maninho,  Ventania,  Jorge,  Cleber,  Gervásio  e  Marquinhos.
Vereador GERVÁSIO – 01)  À SMO, solicitando desentupimento de bueiro na Rua
Cristal, esquina com Avenida Coronel Theodomiro Porto da Fonseca, Bairro Ipiranga.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Imília e Raquel.
02) À  Defensoria  Pública,  solicitando  que  sejam  disponibilizadas  fichas  de
atendimento  também  pessoalmente,  não  apenas  por  telefone.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Imília e Maninho.  03)  À Igreja
Batista de Sapucaia do Sul, parabenizando pela realização do Congresso LIDERE,
ocorrido nos dias 16, 17 e 18 de março. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Adão, Cleber, Raquel e Nelson. Vereador CLEBER – 01) À SMSMU,
solicitando  a  troca  de  lâmpada  do  poste  na  Rua  Acre,  nº  280.  Aprovado  por
unanimidade.  02) À  SMSMU,  solicitando  a  troca  de  lâmpada  do  poste  na  Rua
Tancredo Neves, próximo ao nº 171, Bairro Progresso.  03) Ao Prefeito, c/c ao Vice
Prefeito, SMICAA, SMSMU, SMF e Secretaria Municipal de Cultura, solicitando um
espaço  para  apresentação  do  espetáculo  Floresta  Encantada,  gratuitamente.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio, Marquinhos,
Maninho, Nelson, Jorge e Adão.  Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, c/c à RGE Sul,
solicitando troca de dois postes na Rua General Luz, em frente aos nºs 97 e 117.
Aprovado por unanimidade, com associação da Vereadora Imília. 02) Ao Prefeito, c/c à
RGE Sul, solicitando troca de poste na Rua Marquês de Barbacena, em frente ao nº
306. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Imília e
Cleber.  Vereador  ADÃO – 01) Ao Deputado Federal Paulo Pimenta, parabenizando
pela  passagem  do  seu  aniversário.  Aprovado  por  unanimidade. 02) À  SMST,
solicitando estudos de viabilidade técnica para colocação de um redutor de velocidade
na Rua Dorival de Mattos, próximo ao nº 173, Bairro João de Barro. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Ventania. 03) À  SMSMU,  solicitando
estudos  de viabilidade  para a  compra  de um rolo  compressor  para  compactar  as
sobras de asfalto colocadas nas ruas do morro, pois a cada chuva o material é todo
perdido. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Ventania,
Maninho,  Cleber  e  Gervásio.  Vereador   CACO – 01) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMSMU,
solicitando colocação de material na Rua das Hortências, pois a situação é precária no
local.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Adão,
Ventania,  Maninho,  Gervásio  e  Nelson.  02) À  SMSMU,  solicitando  colocação  de
parada de ônibus, na Avenida Borges de Medeiros, em frente a empresa “Baran”.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Imília, Cleber e
Maninho.  Vereador VENTANIA – 01) À  SMS e SAMU,  parabenizando pelo  ótimo
serviço  prestado  pela  SAMU.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do
Vereador Adão.  Vereador MANINHO – 01) À SMSMU, solicitando limpeza e roçada
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no entorno da E.E. Cecília Meireles. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Cleber, Caco e Ventania. 02) À Secretaria Estadual de Obras, solicitando
informações  quanto  a  construção  da  quadra  de  esportes  na  Escola  Vila  Prado.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Caco, Jorge e
Cleber. A Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, agendou reunião para dia
vinte e dois de março, quinta-feira, às nove horas e trinta minutos. Neste instante o
Vereador  Nelson  precisou  retirar-se,  passando  a  presidência  para  a  Vereadora
Raquel.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Vereador
MARQUINHOS – (06min.) –  Cumprimentou a todos. Disse que a  competência do
trabalho da Senhora Loredi é tanto que se não trabalhasse mais no Hospital quem
perderia seria o povo,  parabenizando também a excelência do trabalho do Vereador
Adão e pelo seu aniversário. Disse que fez uma enquete no facebook sobre a vinda de
um presídio para Sapucaia, inicialmente a opinião foi o que esperava, sessenta por
cento não queriam, quarenta por cento queriam, então  o Vereador começou a explicar
no facebook os  motivos,  assim invertendo esta  votação,  motivos  explanados pelo
Governador Sartori, com a vinda de um presídio, o Município atrairá empresas, com
estas  empresas  obviamente aumentará  o  ICMS,  assim haverá mais  dinheiro  para
investir em toda a infraestrutura do Município, sendo que nesta saudável discussão
um  cidadão  questionou  e  fez  críticas  veementes  à  administração  e  a  todos  os
Vereadores,  bem  como,  convidou  o  Vereador  Orador  para  ir  até  o  Loteamento
Primavera, ao lado do Bairro Fortuna, ao chegar lá encontrou um grupo de pessoas
capinando um espaço muito grande, que ao chegar no final daquele campo, o início já
estaria  com matagal  novamente,   ao ver  a situação o Vereador Orador disse que
realmente,   os  Vereadores  estariam  falhando  em  sua  atividade  fiscalizatória,   a
Administração  também, mas  ao mesmo tempo o povo também falhava,  pois   um
enorme loteamento, apenas oito pessoas fazendo aquele trabalho, capinando e os
outros moradores em sua zona de conforto, por isso já fez seu requerimento para que
a  administração  e  a  Secretaria  de  Mobilidade  socorram  aquele  loteamento,   na
ocasião  os  moradores  também  fizeram  outra  crítica  que  é  o  fato  de  parecer
discriminação com aquele local, pois até o atendimento na UBS do Bairro Fortuna,
para eles é apenas até as dezessete horas, após são atendidos apenas os moradores
da invasão, ressaltando o Vereador Orador que este Decreto é inconstitucional, para
tanto  já  fez  requerimento,  para  que todos sejam atendidos  igualmente,  todos tem
direito, os Vereadores estão fazendo sua parte, espera que a Administração faça a
sua também, mas que os demais moradores daquele loteamento também façam a sua
parte,  pois aqueles oito moradores abnegados do Loteamento Primavera estão de
parabéns. Agradeceu e encerrou. Vereadora RAQUEL – (06min.) – Cumprimentou a
todos. Iniciou dizendo o quanto é importante o acesso a informação, como também a
importância de receber apoio no que refere-se as pessoas que são diagnosticadas e
fazem tratamento contra o câncer, ressaltando a Vereadora Orador que, ao descobrir
que sua filha estava com esta doença o ano passado, obtiveram muita informação e
muito apoio, na família, no trabalho, e do Grupo de Apoio ao Tratamento Oncológico –
GRATO, por isso sua filha já está curada, também explanou a situação vivida por outra
pessoa, a senhora Ester Mendes, cozinheira, moradora do Bairro Fortuna, cinquenta e
seis  anos,  que  também  obteve  o  apoio  e  informação  necessários,  o  que  foi
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fundamental, assim venceu a doença. Falou que aqui em Sapucaia do Sul, temos este
grupo de apoio, que a população deve cada vez mais saber de sua existência, do seu
trabalho,  o GRATO – Grupo de Apoio ao Tratamento Oncológico, recebe pessoas e
seus familiares que lutam contra esta doença, compartilhando informações, dúvidas e
confortando com outras experiências, no Hospital Getúlio Vargas, o Grupo completará
dois anos, de um trabalho muito importante,  para confortar familiares e  pacientes
diagnosticados com câncer, pois todos os meses são diagnosticados novos casos no
setor  de  imagens  do  Hospital,  explanando  a  Vereadora  Oradora  mais  alguns
importantes dados sobre o “GRATO”, agradeceu e parabenizou ao mesmo pelo belo
trabalho  realizado  e  disse  que  todos  os  Vereadores  devem  divulgar  a  toda  a
comunidade a existência de grupos tão importantes como este. Agradeceu e encerrou.
Vereador ADÃO – (06min.) – Cumprimentou a todos, em especial a Senhora Loredi,
que estava presente, parabenizando pelo excelente trabalho que realiza no Hospital.
Disse que estão todos convidados para participarem de evento no dia seguinte a esta
Sessão,  às  dezenove  horas,  sobre  o  respeito  que  os  homens  devem  ter  pelas
mulheres. Parabenizou ao Deputado Paulo Pimenta pelo seu aniversário, desejando
que continue na sua luta, no seu trabalho que é muito válido para Sapucaia.  Falou
sobre o seu requerimento, para colocação de quebra-molas no Bairro João de Barro,
pois é um local muito perigoso pelo excesso de velocidade dos motoristas, bem como,
ressaltou a situação difícil também dos moradores da zona rural, mesmo com todo o
esforço do Secretário de Mobilidade. Falou sobre o trabalho escolar de sua filha, lendo
alguns trechos,  oque demonstra a posição de uma criança de dez anos diante das
coisas certas e erradas. Agradeceu e encerrou.  Vereador MANINHO – (06min.)  –
Cumprimentou a todos. Disse que estão de parabéns, a Senhora Loredi e o Grupo
“GRATO”, que conheceu nesta Sessão, pelo trabalho realizado, pois a informação é
essencial.  Desejou ao Vereador  Adão muito  sucesso no evento  que haverá sobre
respeito às mulheres.  Agradeceu e encerrou.  Nada mais havendo a ser  tratado, a
Vereadora Raquel – Vice Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a presente Sessão, às doze horas. Determinou a lavratura desta Ata,
que será assinada pelo Vereador Nelson -  Presidente 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,
20 de março de 2018.

                                                                                                         

                                                                                           NELSON BRAMBILA
                Vereador Presidente

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho)
                     Vereador Secretário
                                                                                                                               

                                                                               RAQUEL MORAES DA SILVA
                                                                                       (Raquel do Posto) 
                                                                                  Vereadora Vice Presidente


	CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL

