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            Aos  dezessete  dias  do  mês  de  julho  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito
(17/07/2018), 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 40ª
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:  Gervásio – PP; Imilia – PTB;
Nelson – SD; Cleber  – PP; Maninho – MDB; Ventania  – PRB; Caco – MDB; Adão –
PT;  Marquinhos  –  PSB;  Jorge  –  PSD  e  Raquel  –  PT.  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:  Proj.  de  Lei  Legs.  nº  044/2018,  de  origem  da
Vereadora Raquel; Projs. de Lei Legs. nºs 045/2018 e 049/2018, de origem do Vereador
Gervásio;  Projs.  de  Lei  Legs.  nºs  047/2018  e  048/2018,  de  origem  do  Vereador
Marquinhos;  Proj.  de  Lei  Legs.  nº  046/2018,  de  origem do  Vereador  Cleber;  Ofc.  nº
635/2018, do Gabinete do Prefeito; Ofc. nº 669/2018, do Gabinete do Prefeito; Ofc. do
Gabinete do Vereador CACO, informando a troca da nomenclatura do partido, passando
para MDB; Indicações de nºs 191/2018, 192/2018 e 196/2018, de origem do Vereador
Marquinhos,  aprovadas por  unanimidade; Indicações de nºs 193/2018 e 198/2018,  de
origem do Vereador Gervásio, aprovadas por unanimidade; Indicação de nº 194/2018, de
origem do Vereador Maninho, aprovada por unanimidade; Indicação de nº 195/2018, de
origem da Vereadora Imilia,  aprovada por unanimidade;  Indicação de nº 197/2018,  de
origem  do  Vereador  Ventania,  aprovada  por  unanimidade;   Ata  nº  10.116,  que  foi
aprovada por unanimidade, sem alterações nem retificações;  Ata nº 10.119, conforme
solicitação da Vereadora Imilia  passará pela  seguinte  retificação: No espaço dos
Requerimentos Verbais,  passe a constar os requerimentos elaborados pela Vereadora
Imilia, Vereador Marquinhos e Vereadora Raquel, conforme segue: “...Vereadora Imilia –
01) Ao Prefeito, através da SMSMU e SMO, visto que o Gabinete Itinerante obteve
uma reclamação por parte de moradores do Bairro Sete, quanto ao acúmulo de lixo
junto ao arroio, na Rua Paz. Também relatam a necessidade de colocação de um saibro
próximo a Rua DEZ, em função do barro vermelho que se acumulou devido a construção
de um muro ao redor do arroio. Segundo a autora, os mesmos relatam já terem feito
várias reclamações junto ao setor de protocolo da Prefeitura sem nenhuma resposta
até o momento. Informam ainda que a Prefeitura não quer mais registrar nenhuma
reclamação deste assunto em virtude da grande demanda de reclamações, conforme
“conversa anexa”. Desta forma, requer que seja averiguada a situação para a colocação
de um saibro junto a Rua Dez, e a limpeza na Rua Paz junto ao arroio – Bairro Sete.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Cleber  e
Gervásio.  02) À  CORSAN  e  ao  Prefeito,  através  da  SMO,  visto  que  o  Gabinete
Itinerante obteve uma reclamação por parte de moradores quanto à existência de um
vazamento de água na Rua Osvaldo Ernesto Renner no Bairro Nova Sapucaia.  Cabe
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ressaltar  que  conforme  fotos  anexas  e  relato  dos  moradores,  o  vazamento  já  se
encontra  há  um bom tempo,  ocasionando  um  enorme  desperdício  de  água  potável.
Desta forma, requer que seja averiguada a situação com posterior conserto ao devido
vazamento. Aprovado por unanimidade. Vereador MARQUINHOS – 01) Ao Prefeito,
através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e Secretaria Municipal de
Obras, o conserto de uma cratera na Rua Beco Pedro Porfírio de Souza, em frente ao
número 183, Bairro Jardim, pois o presente calçamento em PAVS está ruindo devido a
erosão do sistema de esgoto do local. Aprovado por unanimidade,  com associação dos
Vereadores  Jorge,  Adão,  Ventania,  Raquel,  Gervásio,  Cleber  e  Maninho. 02)  Ao
Prefeito,  através  da  Secretaria  Municipal  de  Segurança  e  Trânsito  e  Secretaria
Municipal de Obras, o conserto de uma cratera localizada na Av. Américo Vespúcio, na
esquina  com a  Rua Luiz Gama, no Bairro Boa Vista, pois a mesma está danificando
veículos e causando transtornos aos motoristas que trafegam no local. Aprovado por
unanimidade,  com associação dos Vereadores Raquel e Jorge. Vereadora RAQUEL –
01) Ao Prefeito,  através da Secretaria Municipal de Serviços e Mobilidade Urbana, a
limpeza e retirada de entulhos na Rua Santa Luzia com a Rua Igrejinha, Bairro Vargas,
em frente ao Posto de Saúde (ESF) da Vargas, bem como, a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Vigilância Sanitária a notificação dos proprietários do respectivo
terreno. Segundo a autora, o mato e o lixo tomaram conta de toda a calçada, o terreno
está baldio, tornando um descarte irregular, moradores reclamam do mau cheiro, pois
ali existe todo tipo de lixo, ocasionando a proliferação de ratos e baratas. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania e Gervásio.
02) Ao Prefeito, através da Secretaria Municipal de Obras, a colocação da tampa no
bueiro, localizado na Rua Nova Esperança, nº 127, Bairro Progresso. Segundo a autora,
o bueiro está sem tampa e corre o risco de pedestres que ali transitam cair, pois está
em cima da calçada.  Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Ventania e Cleber. 03) Ao Prefeito,  através da Secretaria Municipal de Segurança e
Trânsito,  a revitalização da faixa de segurança na Av. Sapucaia, em frente a parada
de ônibus do “calçadão”.  Segundo a autora, tem muito fluxo de veículos e pedestres,
por  isso,  a  solicitação  é  no  sentido  de  prevenção  de  acidentes.   Aprovado  por
unanimidade.....”.  Passou- se aos Requerimentos Verbais: Vereadora RAQUEL – 01)  Ao
Prefeito, através da SMSMU, reitera requerimento verbal realizado no dia quinze de maio
de 2018, solicitando limpeza e retirada de entulhos, lixos e restos de galhos de árvores,
na Rua Maria Delfina Marquês de Paula, em frente ao nº 431, Bairro Vargas. Aprovado
por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Adão,  Ventania,  Cleber  e
Gervásio.  02) A CORSAN,  solicitando  reparo  de  buraco  na  Avenida  João  Pereira  de
Vargas (na sinaleira), Bairro Centro, devido ao vazamento de água está se formando esta
cratera  no  asfalto,  causando  transtorno  ao  grande  fluxo  de  carros.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Cleber  e  Gervásio.   Vereador
MARQUINHOS –  01) Ao  Prefeito,  através  da  SMO,  solicitando  a  troca  de  lâmpadas
queimadas  na  Rua  Júlio  de  Castilhos,  nº  631,  Bairro  Nova  Sapucaia.  Aprovado  por
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unanimidade.  02) Ao  Prefeito,  através  da  SMST,  solicitando  providências  quanto  a
sinalização  do  trecho  que  compreende  as  Ruas  Leopoldo  Sharlau,  Rondonia,  Oscar
Burzlati,  Cristiano  Otoni  e  Rio  de  Janeiro,  Bairro  Nova  Sapucaia,  que  estão
temporariamente servindo como desvio devido ao bloqueio na rótula da RS118, medidas
como repintura nas faixas de divisão de fluxo e sinalização temporária indicando o circuito
do  desvio  são  urgentes  devido  ao  alto  risco  de  acidentes  no  local.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Maninho,  Raquel,  Cleber,  Gervásio,
Nelson, Ventania, Caco, Adão e Jorge. 03)  Ao Prefeito, através da SMST, solicitando que
seja  feita  sinalização  no  cruzamento  entre  as  Ruas  Minuano  e  Palmares,  no  Bairro
Pasqualini,  pois  os  moradores  estão preocupados  com a velocidade que  os  veículos
trafegam  neste  local.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores
Ventania,  Adão  e  Raquel.  Vereadora  IMILIA –  01) À  CORSAN,  solicitando  que  seja
realizado o devido conserto da calçada na Avenida João Pereira de Vargas, em frente ao
nº  1.920,  pois  através  do  Gabinete  Itinerante,  foi  constatado  diante  de  relatos  de
moradores,  o  descaso  da  CORSAN  para  com  os  consertos  feitos  pela  cidade.  Foi
arrumado  um vazamento  junto  ao  endereço  citado,  porém a  CORSAN arrebentou  a
calçada, consertou o vazamento e não retornou mais para consertar a calçada, que está
com um buraco totalmente perigoso para a população que trafega no local. Frisando que
segundo a Lei Municipal nº 3832 de 27.12.2017, a empresa concessionária de água e
saneamento tem a obrigação de reconstruir, sem ônus ao Município a pavimentação do
local danificado em detrimento do conserto realizado. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Raquel, Caco, Cleber e Gervásio. 02)  Ao Prefeito, através da
SMST, solicita realização de um estudo de viabilidade para a colocação de um quebra-
molas na Rua Silveira Martins, próximo ao nº 88, esquina com a Rua Inspetor Ezequiel,
Bairro Capão da Cruz, visto que através do Gabinete Itinerante foi obtida  reclamação por
parte de moradores do Bairro Capão da Cruz, quanto a necessidade de colocação de um
quebra-molas no endereço citado, por tratar-se de uma Rua com grande descida e com
acesso a RS118, moradores informam que os motoristas excedem a velocidade neste
trajeto,  causando  vários  sinistros  e  atropelamentos  neste  percurso.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos   Vereadores  Cleber  e  Ventania.  03) Ao  Prefeito,
através da SMPU e SME, reitera pedido de 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 nº 1880/17/DL, protocolo sob nº 24.840/2017, com cópia ao Planejamento
Urbano,  Ofício  nº  1881/17/DL,  sob  protocolo  25311/2017,  documentos  anexos,  cujo,
requer  informações  no  que  refere-se  ao  andamento  da  licitação  para  a  reforma  e
ampliação da E.M.E.F. Rosane Amaral Dias, considerando que já se passaram mais de
nove  meses  e  ainda  não  houve  nenhum  retorno  por  parte  do  Executivo,  sendo
inadmissível essa omissão, destacando que o não atendimento do pedido de informações
dentro do prazo legal, a Vereadora Autora utilizará dos meios legais para a obtenção de
respostas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Cleber e
Gervásio.  Vereador GERVÁSIO – 01)  Ao Prefeito,  através da SMMA,  solicitando a
pedido  de  moradores  a  colocação  de  mais  um  container  na  Rua  Justino  Camboim,
próximo ao nº 2795, Bairro Lomba da Palmeira, no local tem somente um container que
não suporta a quantidade de lixo que é depositada, fazendo com que o lixo caia para fora
e suje a rua. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Imilia, Raquel,
Cleber,  Jorge  e  Ventania.  02) Ao  Prefeito,  através  da  SMO,  solicitando  a  pedido  de
moradores, melhorias na calcetagem da Rua Primo Vachi, Bairro Vachi, a rua está cheia
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de buracos e em situação muito precária que atrapalha a mobilidade no local, sendo que
é  trajeto  de  lotações.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores
Marquinhos, Imilia, Cleber, Maninho, Jorge, Adão e Ventania.  03) Ao DAER, solicitando
estudo de viabilidade técnica para instalação de sinalização de acesso a cidade através
da Avenida João Pereira de Vargas, no sentido de quem vem da BR448, uma vez que a
rotatória da Avenida Cel. Theodomiro Porto da Fonseca foi desativada, a Avenida João
Pereira de Vargas ficou sendo a principal via de acesso e os motoristas para acessar a
Avenida tem que parar no acostamento ou então parar na via, dar a seta e os demais
motoristas  passam  pela  direita.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores  Imilia,  Cleber,  Jorge  Marquinhos  e  Adão.  Vereador  CLEBER  –  01) Ao
Prefeito,  através  da  SMO,  solicitando  manutenção,  desobstrução  hidrojateamento  e
limpeza do bueiro entupido, localizado na Rua Monteiro Lobato, nº 244, Bairro COHAB,
tendo em vista que o esgoto está causando sérios transtornos aos moradores do local,
ressaltando que já foi protocolada esta solicitação no dia 17/05/2017 e no dia 14/11/2017,
porém  ainda   não  solucionado.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores  Jorge  e  Imilia.  Vereador  JORGE – 01) Ao Prefeito,  através da  SMSMU,
solicitando  com a máxima urgência, providências quanto ao terreno em frente a UBS do
Bairro Vargas, o local está tomado de muito lixo, já ocupando até a rua. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Ventania,  Imilia,  Gervásio  e  Cleber.
Vereador ADÃO – 01) Ao Prefeito, através da SMST, solicitando a pintura das faixas de
segurança  no  cruzamento  entre  as  Avenidas  João  Pereira  de  Vargas  e  Coronel
Theodomiro  Porto  da  Fonseca,  próximo  ao  Mercado  Todo  Dia.  Aprovado   por
unanimidade, com associação dos Vereadores  Raquel, Marquinhos, Gervásio, Cleber,
Ventania e Maninho.  Vereador CACO – 01) Ao Prefeito, através da SMMA, solicitando
que nos finais de semana haja plantão veterinário no setor de bem estar animal. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Jorge, Cleber, Marquinhos e
Adão. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando que sejam construídas paradas de
ônibus nos seguintes locais: em frente ao Condomínio Porto de Napolis, na Avenida Lúcio
Bitencourt, nº 1.350; em frente a antiga empresa Baram, Bairro Colonial; na Rua Henrique
Dias,  onde  os  alunos  da  Escola  Ruben  Dário  pegam  a  lotação.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Maninho, Raquel, Cleber,
Imilia, Gervásio e Marquinhos. 03) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando que seja
construída  parada  de  ônibus  em frente  ao  hospital.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Jorge,  Marquinhos,  Maninho  e  Ventania.  Vereador
VENTANIA – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando a retirada de galhos, na Rua
Passeio Celuta, em frente ao nº 920, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade.
Vereador  MANINHO – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando a realização de
um mutirão para a pintura das faixas de segurança próximas às escolas, aproveitando o
período de recesso nas escolas e assim oferecendo mais segurança aos alunos na volta
às  aulas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Raquel,
Marquinhos, Imilia,  Gervásio,  Ventania, Caco e Jorge.  02) À Escola São Lucas Ulbra,
parabenizando os alunos da turma 91 pela ótima iniciativa de instalar “bituqueiras” em
diversos pontos do Município, visto que o Projeto faz parte de uma tarefa da gincana
organizada  pela  escola,  e  tem  o  objetivo  diminuir  o  descarte  irregular  de  restos  de
cigarros que são geralmente dispensados em qualquer local, por uma parte da população
fumante.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Caco,
Ventania, Marquinhos, Imilia, Gervásio e Raquel.  Vereador NELSON – 01) Ao Prefeito,
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através  da  Procuradoria  do  Município  e  Secretaria  de  Assistência  Social,  solicitando
esclarecimento,  bem  como,  providências  urgentes,  quanto  ao  fato  ocorrido  de  uma
funerária ter se recusado a atender uma família no hospital, pela Prefeitura, por ser um
horário após 17:00 horas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Jorge, Adão,  Caco,  Ventania,  Raquel,  Cleber  Marquinhos e Maninho.  02) Ao Prefeito,
através da Procuradoria do Município e Secretaria de Assistência Social, solicitando que
sejam credenciadas no mínimo duas funerárias para trabalhar pelo Município para que, se
uma  não  puder,  a  outra  possa  prestar  o  serviço.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos  Vereadores Jorge,  Adão,  Ventania,  Maninho,  Marquinhos e  Gervásio.
Vereador GERVÁSIO – 04) À CORSAN, solicitando providências urgentes quanto  ao
vazamento de água, localizado na Rua Justino Camboim, nº 897, a situação já se arrasta
a muitos dias e ainda nada foi feito. Aprovado por unanimidade,  o Requerimento será
em Nome do Poder Legislativo. 05) Aos familiares do Sr. Henrique Praz, condolências
pelo  seu falecimento.  Aprovado por  unanimidade,  o  Requerimento  será  em Nome do
Poder Legislativo.  Vereador MARQUINHOS – 04) Aos familiares do Sr. Delmo Gomes,
condolências pelo seu falecimento. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em
Nome do  Poder  Legislativo.  Passou-se  a  votação  dos  seguintes  Projetos:  PROC.  nº
20.485/018/2018 – Origem do Vereador MARCO ANTONIO DA ROSA (MARQUINHOS) –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 005/2018 - “Discipline e agilize a remoção de árvores
localizadas nos logradouros públicos municipais que por doença ou outro motivo relevante
possam vir ameaçar a integridade física de pessoas ou causar dano ao patrimônio público
ou privado, no município de Sapucaia do Sul”. RETIFICAÇÃO MATERIAL foi apresentada,
retornando à Comissão de Legislação e Justiça. Em 28.06.2018 encaminhou a votação o
Vereador Maninho; 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.  PROC. nº 20.682/215/2018 – Origem do Vereador Gervásio Santana –
PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  nº  33/2018  -  “Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de
identificação do número residencial  em terrenos baldios”. Em 28.06.2018, discutiram o
Projeto  os  Vereadores  Gervásio  e  Cleber,  encaminharam  a  votação  os  Vereadores
Gervásio, Maninho e Ventania; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª
discussão  e  votação.  NESTA DATA,  discutiu  o  Projeto  o  Vereador  Gervásio;  em
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.
PROC. nº 20.683/216/2018 – Origem do Vereador Marco Antônio da Rosa (Marquinhos)
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 34/2018 - “Dispõe sobre a divulgação da listagem de
medicamentos disponíveis e em falta na Rede Municipal de Saúde”. Em 28.06.2018 o
Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1ª  votação.  NESTA DATA,  o  Projeto  foi
aprovado por unanimidade, em 2ª  DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Passou-se ao ESPAÇO
DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:   Vereador  NELSON  –  06min.  –  Cumprimentou  a
todos. Disse que a situação do terreno em frente ao postinho do Bairro Vargas, é muito
difícil, mesmo o proprietário ter cedido o local a alguns anos para fazer estacionamento,
não ocorreu nenhuma atitude por parte da Prefeitura, mas agora o Prefeito Link irá olhar a
situação, será limpo o local e feito o estacionamento. Falou a respeito do problema da
Rua Ivoti, o qual vários Vereadores tem conhecimento, inclusive a Vereadora Imilia foi ao
local, fez seu trabalho, registrou no facebook, mas a obra era tão grande e complexa, que
teria que abrir uma licitação especificamente para este trabalho, foram abertas licitações,
mas ninguém quis fazer aquela obra, agora está sendo aberta mais uma licitação, para
alguma  empresa  fazer  finalmente  a  obra  da  Rua  Ivoti,  os   Vereadores  continuarão
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acompanhando, pois as pessoas continuam perguntando e os Vereadores não devem
prometer  nada.  Disse  que  viu  comentários  na  internet  de  pessoas  aproveitadoras,
chamando  os  Vereadores  de  aproveitadores,  mas  o  Vereador  Orador  considera  que
aproveitador é a pessoa que usa um facebook para falar  isso, que faz um vídeo para falar
mau do outro. Visto que os Vereadores não prometem nada, no entanto é a segunda vez
que  ocorre,  o  Vereador  Orador  já  abriu  um  processo  e  estará  abrindo  outro,  pois
aproveitador é quem se candidata a prefeito e diz que vai  colocar um helicóptero em
Sapucaia, isso é se aproveitar do espaço público; não fez nada para esta  pessoa, mas é
a  segunda  ou  terceira  vez  que  esta  pessoa  ataca  o  Vereador  Orador,  alguém
desqualificado como político, que pode gastar trinta milhões, mas nunca irá ganhar para
prefeito, uma pessoa tão baixa que fala nas redes sociais, que “...se quiser falar comigo
estou aí, para qualquer coisa, para uma briga...”, ressaltou o Vereador Orador, que em
toda sua vida nunca teve medo de pitbul, imaginem de Cuzco velho mancando, portanto
que não fiquem lhe provocando,  devem ir trabalhar, fazer uma política correta, sendo que
o trabalho da Vereadora Imilia foi  correto, mas aí então se meter na página pra falar
porcaria, sendo que não vai segurar, apenas pelo poder econômico que tem, não é assim
que vai conquistar respeito do eleitorado e ganhar para prefeito logo ali na frente, se for
candidato, não é assim que as coisas funcionam, latir qualquer um late, não venha querer
denegrir a imagem nas redes sociais, ninguém prometeu nada, apenas que iriam cobrar
do Poder Público,  que é o que fizeram,  repetindo o Vereador  Orador,  disse que não
adianta latir,  não adianta provocar   para a briga que é o que eles querem,  o poder
econômico não interessa, não tem valor nenhum, o que tem valor é o trabalho que os
Vereadores estão fazendo, é louvável o trabalho que a Vereadora Imilia fez, mas vir um
ignorante falar porcaria, que fala por ter dinheiro, não vale nada, tem que ser respeitado o
trabalho dos Vereadores, não pelo dinheiro que tem, não adianta ficar ameaçando, pois
não vai  segurar  a  bronca,  não vai  segurar  com dinheiro,  se  preocupe em mostrar  o
trabalho que vai fazer, já que vai ser político agora, não prometer helicóptero, então vai
prometer avião se for Deputado, pois todos falam, até papagaio fala, ressaltando que faz
esse desabafo, pois está sendo feito um excelente trabalho pelo onze Vereadores e aí
vem pessoas querer se aproveitar nas redes sociais. 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 onze horas e cinquenta 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  Divisão  de  Processos  Legislativos.  Sala
Tiradentes, Sapucaia do Sul, 17 de julho de 2018.
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