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                  Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (19.06.2018), 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 36ª 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); RAQUEL – PT; IMILIA – (PTB); GERVÁSIO – (PP); JORGE –
(PSD); ADÃO – (PT); CACO – (PMDB); VENTANIA – (PRB), NELSON – (SD) e MANINHO –
(PMDB). Ausência  do Vereador  Cleber.  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 76/2018 –
SMF, Indicações nºs 183/18; 184/18, 185/18 e 186//18 – Origem do Vereador Marquinhos; Ata
nº 10.110 que foi aprovada por unanimidade, sem retificações nem alterações. Votação das
Indicações:  Indicações  nºs  183/18;  184/18,  185/18  e  186//18  –  Origem  do  Vereador
Marquinhos.  Aprovadas  por  unanimidade.  Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador
Maninho - 01) Solicitando ao Prefeito, através da SMSMU a limpeza da praça localizada na Rua
Modesto  Dias.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores Jorge,  Raquel,
Adão, Nelson, Caco e Gervásio. 02) Ao Prefeito, agradecendo a SMSMU, pela abertura da Rua
Palestina. Solicita ainda, que seja feita a roçada. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Gervásio, Ventania, Dra. Imilia e Raquel.  Vereador Ventania – 01) À CORSAN,
solicitando a fiscalização das caixas de esgoto cloacal,  rede instalada pela Companhia na Av.
Juventino Machado, pois está ocorrendo o transbordamento. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Maninho, Gervásio e Raquel. 02)  Solicitando ao Prefeito, através da
SMO, o recapeamento asfáltico da Rua Dona Josefina, Loteamento Charrua – Bairro Capão da
Cruz. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio e Adão. Vereador
Caco  –  01)  Solicitando  ao  Prefeito,  através  da  SMS,  atenção  especial  para  a  UBS Greiss,
localizada no Bairro Capão da Cruz , pois está faltando fitas para a medição de glicose. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Ventania e Gervásio. 02) Solicitando
ao Prefeito, através das SMS e SMDS, a compra de cadeiras de rodas, muletas e cadeiras para
banho, para que tenha a disposição das pessoas com necessidades que não tem condições de
comprar. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Ventania, Raquel,
Nelson,  Maninho,  Gervásio,  Cleber,  Jorge e Dra.  Imilia.  Vereador Adão – 01)  Solicitando ao
Prefeito,  através  da  SMO,  a  limpeza  e  desobstrução  das  bocas  de  lobo,  localizadas  na  Av.
Américo  Vespúcio  do nº  1065 até a extensão da Av.  Coronel  Theodomiro  Porto da Fonseca.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia,  Marquinhos, Jorge,
Gervásio e Maninho. Vereador Jorge – 01) Solicitando ao Prefeito, através das SMSMU e SMST,
a limpeza de toda extensão da calçada e a pintura dos meios fios, em torno da Paróquia São
Pedro,  localizada  na  Rua  Modesto  Dias,  nº  305,  Bairro  Nova  Sapucaia.  Aprovado  por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Dra.  Imilia,  Caco,  Nelson  e  Maninho.  02)
Solicitando ao Prefeito, através da SMO, providências ao esgoto, pois está correndo a céu aberto,
próximo ao “Bar do Tio Artêmio”, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Ventania , Nelson, Marquinhos, Cleber, Dra. Imilia, Adão e Maninho. Vereador Cleber
– 01) Solicitando ao Prefeito, através da SME, o conserto e a manutenção de elevador da Escola
Prefeito  Walmir  dos  Santos  Martins.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Jorge, Adão, Caco, Ventania, Gervásio, Dra. Imilia, Marquinhos, Raquel e Maninho.
Vereador Gervásio – 01) Solicitando ao Prefeito, através da SMO, operação tapa-buraco na Av.
Albano  Franscisco  da  Silva,  Bairro  Lomba  da  Palmeira.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores  Raquel,  Ventania,  Maninho,  Jorge e Marquinhos.  Vereadora Dra.
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Imilia – 01) Solicitando ao Prefeito, através da SMO, a colocação de saibro na Rua A, Bairro Bela
Vista, nas Barreiras. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos,
Caco, Jorge e Cleber.  02)  Solicitando ao Prefeito, informações no que se refere a Lei 3.775 de
05/07/2017 para que prestes esclarecimentos da RGE quanto a aplicação da Lei citada. Aprovado
por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Caco,  Maninho  e  Marquinhos.  03)  Ao
Prefeito,  requer  esclarecimentos  quanto  a  Lei  Municipal  nº  3.832  de  27/12/2017,  se  houve
notificação da CORSAN, para aplicabilidade da mesma quanto a obrigação de reconstruir, sem
ônus  ao  Município  a  pavimentação  do  local  danificado  em detrimento  do  conserto  realizado.
Aprovado por  unanimidade.  Vereador  Marquinhos – 01)  Solicitando ao Prefeito,  através das
SMSMU e SMO, a limpeza do lixo na Rua São Caetano esquina com a Ruas das Missões, Bairro
Vargas. Aprovado por unanimidade. 02)  Solicitando ao Prefeito, através das SMSMU e SMO, o
conserto no calçamento em PVS na Rua Eda Saeguer Schimidt  e em sua continuação a Rua
Heládio Medeiros de Azevedo, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Gervásio, Jorge, Ventania, Raquel e Adão.  03)  Solicitando ao Prefeito,  através da
SMSMU, a limpeza e desobstrução da calçada localizada na Rua D. Pedro I, em frente ao nº 41,
Bairro  Pasqualini.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Maninho,
Ventania, Raquel, Cleber e Gervásio.  04) (Fazer em Nome da Casa)  – Solicitando ao Prefeito,
através da SMS, aquisição de uma cadeira de rodas para a UBS COAHAB Blocos. Aprovado por
unanimidade.  Vereadora Raquel – 01) Solicitando ao Prefeito, através da SMST, estudo para a
colocação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Av. João Pereira de Vargas, nº 431, Bairro
Centro, em frente ao Fórum da Comarca de Sapucaia do Sul. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores  Jorge,  Ventania,  Dra.  Imilia  e Cleber.  02)  Solicitando ao Prefeito,
através da SMSMU, revisão em toda a rede de iluminação pública na Av. João Pereira de Vargas,
nº 431, Bairro Centro, escadaria lateral do Fórum da Comarca de Sapucaia do Sul. Aprovado pro
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber e Dra. Imilia. 03) Solicitando ao Prefeito,
através da SMO,  desentupimento,  através de hidrojateamento  em toda a  rede de esgoto  na
Travessa  Independência  (Chico  Mendes),  Bairro  Jardim.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação  dos Vereadores  Marquinhos,  Cleber,  Gervásio  e  Nelson.  Vereador  Nelson –  01)
Solicitando ao Prefeito, através da SMMA, a troca para o outro lado da rua, do container para
recolhimento de lixo,  próximo ao Supermercado Nacional,  Centro.  Aprovado por unanimidade,
com a associação do Vereador Ventania. 02) Ao Posto Lemans, parabenizando o proprietário pela
posição tomada durante a greve dos caminhoneiros, conseguindo gasolina e disponibilizando às
Secretarias Municipais, Hospital e para os veículos dos médicos desde que identificados, inclusive
sendo criticado e até mesmo correndo risco. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores  Caco,  Cleber,  Maninho,  Gervásio  e  Ventania.  Não  havendo  mais  Requerimentos
Verbais a serem feitos. Foram lidos os Projetos que aguardam Pareceres da Procuradoria e das
Comissões. Passou-se a votação do seguinte Processo: 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”.  Em 14/06/2018,  encaminharam votação os  Vereadores
Cleber, Gervásio, Maninho e Dra. Imilia, o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão
e votação. Nesta data, discutiu o Vereador Marquinhos, em votação o Projeto foi aprovado
por  unanimidade em 2ª  discussão e  votação.  Neste  momento se retiraram os Vereadores
Caco,  Adão  e  Raquel.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Vereador
Cleber. 6Min. -  Cumprimentou a todos. Começou falando sobre a Copa do Mundo na Rússia.
Falou que a maioria das obras da Copa, feita no Brasil,  estão inacabadas. Comentou que
visitou um pequeno empresário da Cidade que sofre com os poucos investimentos que são
oferecidos. Disse que sugeriu uma reunião com várias Secretarias, para debater investimentos
para os pequenos empresários.  Finalizou dizendo que os Poderes devem pensar algo em
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conjunto para  atrair  investidores para  a Cidade.  Agradeceu e  encerrou.  Vereadora Imilia.
6Min.  -   Cumprimentou  a  todos.   Começou  falando  do  “Junho  Vermelho”,  que  fala  da
conscientização  da  doação  de  sangue.  Falou  que  dia  14  de  junho  é  comemorado  o  dia
mundial da doação de sangue. Disse que doação de sangue é vida, é amor. Agradeceu a
Rede Rissul, pelo apoio a esta campanha de doação. Finalizou dizendo que se as pessoas
doassem  apenas  duas  vezes  ao  ano,  não  teríamos  falta  de  sangue  nos  hemocentros.
Agradeceu e encerrou.  Vereador Jorge. 6Min. -   Cumprimentou a todos. Começou falando
sobre alguns assuntos que foram solicitados em seus requerimentos. Falou sobre um assunto
discutido nesta sessão, sobre uma indicação do Vereador Marquinhos. Finalizou falando sobre
os  vários  remendos feitos  pela  Cidade e  questionou sua duração.  Agradeceu e  encerrou.
Vereador Nelson. 6Min. (Cedido pelo Vereador Caco) -   Cumprimentou a todos. Começou
falando sobre capeamento e recapeamento asfáltico feitos na Cidade. Falou sobre a área azul,
que até o momento não foi colocado em funcionamento. Disse que esta lei já foi aprovada por
pelo menos quatro anos e quem coloca em prática é o Poder Executivo.  Finalizou falando
sobre o Distrito Industrial,  que ainda não saiu do papel. 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 primeira Sessão Planária desta data,  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, 19 de
junho de 2018. 

                                                                                                            NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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