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 ATA
 10.114

                        
            Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (14/06/2018), 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  35ª  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; Dra. Imilia – PTB; Gervásio – PP;
Cleber – PP; Jorge – PSD; Adão – PT; Caco – PMDB; Ventania – PRB; Raquel – PT;
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: Projetos
de Lei Legislativo nºs 41/18; 40/18 e 42/18 – Origem do Vereador Marquinhos; Projetos de Lei
Legislativo nºs 39/18 e 38/18 – Origem do Vereador Gervásio; Indicações nºs 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181 e 182 – Origem do Vereador Marquinhos; Indicação nº 173 – Origem
da  Vereadora  Dra.  Imilia;  Indicação  nº  172  –  Origem  do  Vereador  Cleber;  Mandado  de
Notificação – Promotoria de Justiça Especializada de Sapucaia do Sul RD 00903.00085/2018
(Indeferimento de Inquérito residências as margens da ERS 118).  ATA nº 10.108, que foi
aprovada por unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO
GRANDE  EXPEDIENTE:  Votação  das  Indicações.  Foram  aprovadas  por  unanimidade.
Passou-se aos  Requerimentos Verbais: Vereadora Raquel  – 01)  Solicitando ao Prefeito,
através da SMST, o estudo para a colocação de redutores de velocidade (quebra-molas) em
alguns pontos da Rua São Caetano, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade. 02) Solicitando
à RGE Sul e Companhia Telefônica, a troca do poste localizado na Av. Justino Camboim, nº
1085,  Bairro  Camboim,  em frente  ao  Mercado  Rissul.  Aprovado  por  unanimidade,  com a
associação do Vereador Gervásio. 03) Solicitando ao Prefeito, através da SMSMU, a troca de
lâmpada do poste localizado na Rua Capitão Barros de Lima,  em frente ao nº  46,  Bairro
Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  do  Vereador  Jorge.  Vereador
Marquinhos – 01)  Solicitando ao Prefeito, através da SMMA/Divisão de Bem Estar Animal,
solicitando com urgência, seja acolhimento/recolhimento dos animais – exclusivamente gatos e
cachorros, que foram abandonados ao longo da ERS 118, no trecho onde ocorre a abertura
com  a  demolição  das  casas,  habitat  desses  animais.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Dra. Imilia, Raquel e Cleber.  02)  Solicitando ao Prefeito, através
das SMST e SMO, conserto urgente de várias crateras na extensão da Av. Albano Francisco
da  Silva,  no  Loteamento  Jardim  América,  Bairro  Lomba  da  Palmeira.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Cleber e Raquel. 03) Solicitando ao
Prefeito, através das SMST e SMO, patrolamento ou ensaibramento na Av. Américo Vespúcio,
nos dois lados do cruzamento com a RS 118, no Bairro Boa Vista. Aprovado por unanimidade.
Vereadora Dra. Imilia – 01) Moção de Agradecimento a Rede Rissul de Supermercados pelo
apoio que tem dado à Associação de Apoio aos Doadores de Sangue de Sapucaia do Sul/RS.
Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores.  02)  Solicitando ao
Prefeito, através da SMO, o conserto de um bueiro na Rua Verena Alves, em frente à casa 21
no Bairro João de Barro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão,
Gervásio e Jorge.  Vereador Gervásio – 01)  Reiterando ao Prefeito,  através da SMST,  o
pedido  feito  através  de  Requerimento  Verbal,  em  11/05/2017,  onde  solicitava  estudo  de
viabilidade técnica para instalação de redutores de velocidade na Av. Lúcio Bitencourt, próximo
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ao nº 936, Bairro Piratini, nas imediações da Ferragem Eletroluz. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Maninho, Cleber,  Raquel,  Dra. Imilia e Marquinhos. 02)
Solicitando  ao  Prefeito,  através  das  SMSMU e  SMST,  estudo  de  viabilidade  técnica  para
transformar  em mão única a Rua Sílvio  Sansson e Av.  Lúcio Bitencourt  no Bairro  Piratini.
Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos  Vereadores  Caco,  Jorge e  Dra.  Imilia.
Vereador Cleber – 01) Solicitando ao Prefeito, através da SMSMU, a limpeza no entorno e no
pátio  da  EMEF  Francisco  Greiss.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Dra. Imilia,  Raquel e Gervásio.  02)  Solicitando ao Prefeito, através da SMO, o
recapeamento asfáltico da Rua Anchieta, esquina com a Rua Primo Vacchi, Bairro Kurashiki.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco e Adão.  03) Solicitando
ao Prefeito, através da SMSMU, a colocação de tela ao redor da praça central do Loteamento
Vila Verde. Aprovado por unanimidade. Vereador Jorge – 01) Solicitando ao Prefeito, através
da SMO, conserto dos buracos na rua paralela ao Arroio José Joaquim do trecho entre o
viaduto da Vargas e Av.  Rubem Berta.  Aprovado por unanimidade,  com a associação dos
Vereadores  Cleber  e  Gervásio. 02)  Solicitando  ao  Prefeito,  através  da  SMO,  que  seja
concluído o serviço de limpeza do Arroio José Joaquim, seja, o recolhimento dos entulhos.
Aprovado por unanimidade. Vereador Adão – 01) Solicitando ao Prefeito, através da SMSMU,
o patrolamento e ensaibramento das ruas da Zona Rural. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Marquinhos, Ventania,  Dra. Imilia,  Gervásio e Jorge.  Vereador
Caco – 01) Solicitando ao Prefeito, através da SMO, antes de começarem fazer o capeamento
asfáltico sejam feitos os quebra-molas que estão pendentes. Aprovado por unanimidade, com
a associação dos Vereadores Nelson, Jorge, Cleber, Ventania e Adão.  Vereador Maninho –
01) Solicitando ao Prefeito, através da SMO, o desentupimento de boca de lobo na Rua São
Caetano, nº 849, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Jorge e Raquel. Vereador Nelson – 01) Solicitando ao Prefeito, através da SMO, a colocação
de pedras de meio-fio na Rua João Alves  Coelho, nº 241, Loteamento Novo Horizonte, Bairro
Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Adão.  Em
Nome  do  Poder  Legislativo:  Externando  descontentamento  ao  Ministro  Alexandre  de
Moraes,  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  que  concedeu  liminar  na  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  (ADI)  5835  para  suspender  dispositivos  de  lei  complementar  federal
relativos ao local de incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS). Aprovado por unanimidade.
Vereador  Jorge  –  03)  Solicitando  ao  Prefeito,  através  da  SMSMU,  providências,  seja
patrolamento  ou  ensaibramento  das  ruas  da  Cooperativa  Vida  Nova.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação de todos os Vereadores. Não havendo mais Requerimentos
Verbais,  foram  lidos  os  processos  que  aguardam  pareceres.  Passou-se  a  votação  dos
Processos: PROC. nº 20.670/203/2018 – Origem do Poder Executivo – Mensagem Executiva nº
21/18 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 018/2018 - “Autoriza o Município de Sapucaia do Sul,
a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul,  através da Secretaria  Estadual  da
Segurança Pública,  tendo por  interveniente  a Superintendência  dos Serviços  Penitenciários  –
SUSEPE, para utilização de mão de obra prisional dos apenados do regime semiaberto”.  Nesta
data,  encaminharam votação favorável  os Vereadores Cleber,  Gervásio,  Maninho e  Dra.
Imilia, sendo o Projeto aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação.  PROC. nº
20.671/204/2018 – Origem do Poder Executivo – Mensagem Executiva nº 22/18 – PROJETO DE
LEI EXECUTIVO nº 019/2018 - “Autoriza abertura de crédito especial por redução no valor de R$
165.280,50 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos), criando
rubrica no orçamento de 2018 na Secretaria Municipal de Obras e na Secretaria Municipal de
Serviços e Mobilidade Urbana”. Em 12.06.2018 o Vereador Maninho solicitou inclusão do Projeto
para votação, sendo aprovado. O Projeto foi aprovado por unanimidade  em 1ª votação.  Nesta
data,  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  2ª  discussão  e  votação.  PROC.  nº
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20.685/218/2018 –  Origem  do  Poder  Executivo  –  Mensagem  nº  16/18  –  PROJETO  DE  LEI
EXECUTIVO nº 21/2018 - “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil  reais) criando rubrica no Orçamento de 2018 na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social”. Em 12.06.2018 o Vereador Maninho solicitou inclusão do Projeto para votação, o Projeto
foi  aprovado  por  unanimidade  em  1ª  votação,  sendo  aprovado.  O  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade  em 1ª  votação.  Nesta data,  o  Projeto foi  aprovado por  unanimidade,  em 2ª
discussão e votação.  Não havendo mais Processos a serem votados, passou-se ao ESPAÇO
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Questão de Ordem do Vereador Gervásio, questionou se não
deveria ter outra opção de voto (abstenção) no painel de votação. Segundo o Presidente, será
incluído.  Vereador  Maninho –  06 min.  Cumprimentou a  todos.  Disse que ter  apresentado o
Projeto de Lei, onde pretendiam viabilizar o transporte de animais através de transporte público,
percebeu esta necessidade enquanto Secretário Municipal de Meio Ambiente, pois muitas vezes
agendavam castrações e as pessoas não conseguiam levar seus animais por não terem como
transportar.  No entanto,  o  Jornal  Vale  dos Sinos,  distorceu colocando como se isso  já  fosse
permitido e que o Projeto seria para cobrar  passagem do animal,  isso não era o objetivo de
projeto, o objetivo é o controle de natalidade de animais. Portanto, registrou sua indignação com a
mídia que destorce o que acontece. Disse ainda, enquanto esteve a frente da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, tem a convicção de que foi feito o melhor trabalho com animais que já ocorreu
neste  Município,  pois  foram criados  o  Centro  de  Castração,  a  politica  de  bem estar  animal,
chamaram veterinários concursados. Foram chamados por diversos Municípios como referência,
através  do  Conselho  de  Medicina  Veterinária  e  não  por  indicação  política,  receberam vários
Municípios para conhecer o projeto. A castração parou por algum tempo, por causa de algumas
exigências do Conselho de Medicina Veterinária; o Município parou  para se adequar mas já está
retomando o serviço. Em aparte a Vereadora Imilia, disse que é interessante o Projeto e o serviço
de castração parou por  um tempo,  mas conseguiu se adequar  e  certamente o Município vai
conseguir solucionar o problema e parabenizou o Vereador Maninho que iniciou este trabalho. Em
aparte o Vereador Jorge, parabenizou o Vereador Maninho e disse que é muito bom que o serviço
de castração está retomando. O Vereador Cleber, parabenizou o Vereador Maninho e deixa uma
sugestão a este jornalista oportunista, inclusive deve pedir para  corrigir a matéria, porque pega
uma repercussão negativa. O Vereador Gervásio, parabeniza o Vereador Maninho, reiterou as
palavras do Vereador Cleber,  e questionou porque o jornalista não falou de todo o projeto. O
Vereador Maninho, disse que é irrisório o valor de uma passagem de ônibus em relação ao valor
de uma castração, a imprensa tem que levar as notícias boas que venham trazer resultados à
população, seja a curto ou longo prazo. 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 de
Processos Legislativo. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 14 de junho de 2018. 

                                                                                                            NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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