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                  Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (15.05.2018), 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  26ª  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: Ofício Circular 028/2018 – CNM, Ofício 01/2018 – Gabinete do
Vereador  Caco,  Voto de Condolências –  Gabinete  da Vereadora Imilia,  Ofício  024/2018 –
Gabinete do Vereador Cleber, PROC. nº 20.640/173/2018 – Origem do Vereador Gervásio –
PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  nº  23/2018,  PROC.  nº  20.641/174/2018  –  Origem  do
Vereador  Marquinhos e Imilia  –  PROJETO DE LEI  LEGISLATIVO nº  24/2018,  PROC. nº
20.642/175/2018  – Origem do Vereador Marquinhos – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº
25/2018,  Indicações  123,  124,  125,  126,  127  e  128  -  Origem  do  Vereador  Marquinhos,
Indicações 129 e 130 - Origem do Vereador Gervásio. Votação das Indicações: Indicações
123, 124, 125, 126, 127 e 128 - Origem do Vereador Marquinhos, Indicações 129 e 130 -
Origem do Vereador Gervásio. Aprovadas por unanimidade. Questão de Ordem: O Vereador
Caco solicitou que não seja dado andamento à solicitação referente ao Ofício 01/2018 de seu
Gabinete,  lido  nesta  Sessão  Plenária. Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador
Maninho – 01)  Ao Prefeito,  solicitando através da SMSMU, a instalação de um poste de
iluminação externa em frente a Igreja Sagrado Coração de Jesus, ao lado do Ginásio Edu
Viegas, Rua Monteiro Lobato, Cohab Blocos. Aprovado por unanimidade, com a associação
do Vereador Ventania.  Vereador Ventania – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o
conserto  da  calçada em frente  a  regulação na  Rua  Dona  Ecilda,  nº  300,  Bairro  Freitas.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  do  Vereador  Cleber.  02)  Ao  Prefeito,
solicitando através da SMSMU, a retirada de galhos e entulhos da Rua Dona Ecilda, em frente
ao nº  250,  Bairro  Freitas.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores
Cleber e Dra. Imilia. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a retirada de galhos na
Rua  Cabo  Verde,  em  frente  ao  74,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia e Gervásio. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito,
solicitando através da SMSMU, a colocação de 04 (quatro) braços de iluminação, na rua dos
fundos  do  “Catavento”.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores
Gervásio,  Dra.  Imilia,  Maninho,  Jorge  e  Ventania.  Vereador  Jorge  –  01)  Ao  Prefeito,
solicitando  através  da  SMS,  a  sensibilidade  para  que  de  uma  forma  ou  outra,  agilize  o
transporte disponibilizado pelo menos um carro, para pessoas que necessitam fisioterapia,
hemodialise e quimioterapia, pois o carro que faz este transporte está quebrado. Aprovado por
unanimidade,  com a associação do Vereador Cleber.  Vereador Cleber – 01)  Ao Prefeito,
solicitando através da SMMA, a notificação do proprietário do terreno localizado na Rua Sílvio
Sanson,  para  o  reclhimento  de  lixo  e  poda do  mato.  Aprovado por  unanimidade,  com a
associação  dos  Vereadores  Jorge  e  Dra.  Imilia.  Vereador  Gervásio  –  01)  Ao  Prefeito,
solicitando através da SMSMU, a implantação de bancos na Praça localizada na Rua Canísio,
Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Maninho, Dra.
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Imilia, Ventania, Adão e Jorge. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o nivelamento da
Rua Heládio Medeiros de Azevedo no Loteamento Terra Nova 2, Bairro Ipiranga. Aprovado
por unanimidade. 03) Ao Prefeito, solicitando através das SMST, SMO, SMPU, providências
no entorno da E.M.E.F Hugo Gerdau, no Bairro Colonial. Aprovado por unanimidade, com a
associação da Vereadora Dra. Imilia. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, requer resposta
do requerimento verbal realizado na Sessão ordinária do dia 03 de outubro de 2017, ofício
protocolado  no  dia  26  de  outubro  de  2017,  sob  o  nº  1880/17/DL,  protocolo  sob  o  nº
24.840/2017,  no  qual  já  fora  solicitado  anteriormente  informações  no  que  se  refere  ao
andamento  da  licitação  para  a  reforma  e  ampliação  da  E.M.E.F.  Rosane  Amaral  Dias,
considerando  que  este  é  o  terceiro  requerimento  realizado  por  esta  Vereadora,  sendo o
primeiro  realizado  no  dia  26  de  março  de  2017,  conforme  requerimento  em  anexo.
Destacando que o não atendimento do pedido de informações dentro do prazo legal, esta
Vereadora utilizará dos meios legais  para obtenção de respostas.  02)  Ao Prefeito,  requer
resposta do requerimento verbal realizado na sessão ordinária no dia 05 de outubro de 2017,
solicitando informações no que concerne aos contratos sob o nº 044/2017 e 192/2017, com o
objetivo na contratação de empresa especializada com material e mão de obra para limpeza e
manutenção dos logradouros, praças e parques do município, ofício protocolado no dia 27 de
outubro  de  2017,  sob  o  nº  1902/17/DL,  protocolo  sob  o  nº  24.968/2017,  conforme
requerimento em anexo. Destacando que o não atendimento do pedido de informações dentro
do prazo legal, esta Vereadora utilizará dos meios legais para obtenção de respostas. 03) Ao
Prefeito, requer seja realizada a limpeza com recolhimento de entulhos no Passeio Pistóia,
Bairro Jardim. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, com
urgência  a  instalação de braço de luminária  no poste  localizado no entrocamento da Av.
Américo Vespúcio com a Rodovia RS 118, Bairro Boa Vista. Aprovado por unanimidade, com
a associação dos Vereadores Raquel e Gervásio.  02) À Gerência da Empresa Brasileira de
Correios, n/c., solicitando informações urgentes a esta Casa Legislativa, o motivo pelo de as
correspondências estarem sendo entregues com considerável  atraso e, se é verdadeira a
informação  de  que  não  estão  mais  entregando  as  correspondências  no  balcão  de
atendimento  da  empresa.  Aprovado por  unanimidade,  com a  associação dos  Vereadores
Caco, Jorge, Gervásio e Nelson. 03) Ao Prefeito, solicitando através da Secretaria Municipal
da Saúde, esclarecimento sobre a falta de médicos em diversas Unidades Básicas de Saúde
do  Município,  pois  tal  situação  mostra-se  recorrente  nas  redes  sociais.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Raquel, Gervásio, Maninho e Dra.
Imilia.  Vereador Raquel – 01)  Ao Prefeito, reiterando o requerimento verbal de sua autoria,
realizado em 07/11/2017, o qual solicitava através da SMO, o reparo de enorme buraco na
Rua Jacarandá, Loteamento Jardim Anchieta. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Gervásio e Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o reparo de
buracos na extensão da Av. Castro Alves, Bairro Santa Catarina. Aprovado por unanimidade.
03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a limpeza e retirada de entulhos, lixo e restos
de árvores da Rua Maria Delfina Marquês de Paula, em frente ao nº 431, Bairro Vargas.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Gervásio.  Vereador
Nelson – 01)  Ao Prefeito,  tendo em vista  Projeto  de sua autoria,  que deu origem a Lei
Municipal  nº  3531,  de  17  de  abril  de  2014,  que  “Dispõe  sobre  a  instalação  de  caixas
eletrônicos  adaptados  para  cadeirantes  e  pessoas  portadoras  de  nanismo,  na  agências
bancárias do Município de Sapucaia do Sul”. Apenas a Caixa Econômica Federal cumpriu a
Lei, então que seja realizada rigorosa fiscalização e fossem multados as agências que não
cumprem  a  Lei.  Aprovado  pro  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Raquel,
Maninho,  Cleber  e  Gervásio.  Não  havendo  mais  Requerimentos  Verbais  a  serem  feitos.
Foram lidos os Projetos que aguardam Pareceres da Procuradoria e das Comissões: Passou-
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se a votações dos projeto: PROC. nº 20.490/023/2018 – Origem da Vereadora Dra. Imilia –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 09/2018 - “Obriga as agências bancárias no âmbito do
Município  de Sapucaia  do Sul,  responsáveis  por  depósitos  e/ou pagamentos de quantias
provenientes de alvarás judiciais, a oportunizar atendimento prioritário para tal finalidade”. Em
10.05.2018, a Vereadora Autora, solicitou adiamento de votação, por 01 (uma) Sessão. Devendo
retornar em 15.05.2018. NESTA DATA, discutiram o Projeto os Vereadores Gervásio, imilia,
Raquel  e  Marquinhos,  encaminharam  à  votação  os  Vereadores  Cleber,  Imilia,  Jorge,
Marquinhos,  Ventania e Gervásio;  em votação o Projeto foi  rejeitado por 8  (oito)  votos
contrários (Ventania,  Adão, Caco,  Cleber,  Gervásio,  Marquinhos, Raquel  e Maninho) e 2
(dois)   votos  favoráveis  (Imilia  e  Jorge)  em  1ª  discussão  e  votação. PROC.  nº
20.607/140/2018  – Origem do Vereador MARCO ANTONIO DA ROSA (MARQUINHOS) –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 019/2018 - "Instituí a Campanha Coração de Mulher, no
município  de  Sapucaia  do  Sul". Em  10/05/2018,  encaminharam  votação  os  Vereadores
Raquel e Gervásio, em votação o Projeto, foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e
votação. Nesta data, o projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação.
Não  havendo  mais  Projetos  a  serem  votados,  passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Jorge 06 min. - Cumprimentou a todos. Falou sobre a
situação das obras no Município. Comentou sobre os “remendos” asfálticos, que acha que
não irá durar muito tempo. Finalizou dizendo que falta cobrança nas leis aprovadas nesta
cidade. Agradeceu e encerrou. Vereador Maninho (Tempo cedido pelo Vereador Caco) 06
min. -  Cumprimentou a todos. Começou falando sobre uma Indicação de sua autoria, que
falava  sobre  parcerias  para  recuperação de  praças  e  outros  espaços  públicos.  Falou  da
situação do descarte irregular de resíduos. Comentou da situação dos canteiros, que foram
revitalizados e em menos de 24 horas, eles estavam depredados. Finalizou dizendo que todos
devem preservar o patrimônio público. 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  trinta  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, 15 de maio de 2018. 

                                                                                                            NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
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