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            Aos  vinte  e  cinco  dias  do  mês  de  setembro  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito
(25/09/2018), 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 60ª 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 – MDB; Ventania – PRB; Nelson – SD, Raquel – PT e 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: Ofícios nºs 778/2018; 0774/2018; 0775/2018;
0776/2018;  0779/2018;  0780/2018;  0781/2018;  0794/2018;  0795/2018;  0796/2018;  0797/2018;
0799/2018;  0804/2018;  0805/2018;  0806/2018;  0807/2018;  0808/2018;  0809/2018;  0810/2018;
0812/2018;  0813/2018;  0814/2018;  0815/2018;  0817/20148;  0818/2018;  0819/2018  todos  do
Gabinete do Prefeito e Ofício nº 081/2018 – SEMAS; Indicações – Origem dos Vereadores Cleber e
Raquel e Projeto de Lei nº 073/2018 – Origem do Vereador Marquinhos; Atas nºs 10.149, 10.155 e
10.156, que foram aprovadas por unanimidade, sem alterações nem retificações. Passou-se
ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das Indicações: Origem do Vereador Cleber –
nº 327/2018 – Ao Prefeito, solicitando a pavimentação asfáltica ou a colocação de pedras PVS na
Rua São Sebastião e Travessa São Lucas, Bairro Camboim. Aprovada por unanimidade. Origem
da Vereadora Raquel – nº 328/2018 – Ao Prefeito, solicitando a instalação de Academia ao Ar
Livre  no  entorno  do  Ginásio  Edu Viegas,  situado na  Rua  Leopoldo  Scharlau,  s/nº,  COHAB –
Blocos.  Aprovada por unanimidade. Não havendo mais indicações a serem votadas, passou-se
aos Requerimentos Verbais. Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU,
que seja verificada com urgência as condições dos brinquedos da Praça General Freitas. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber, Gervásio, Adão, Dra. Imilia,
Raquel, Ventania e Caco.  02)  Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU e SMDS, limpeza da
passagem de pedestres no túnel, bem como, providências com os moradores de rua que ocupam o
local. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Marquinhos, Adão,
Dra. Imilia, Jorge e Gervásio. 03) Ao Prefeito, solicitando através da Engenharia de Trânsito, que
seja verificado, pois em frente a Loja Gaston na Av. Sapucaia, foi pintada uma vaga para a Brigada
Militar, vaga esta que servia para os veículos de carga e descarga. Aprovado por unanimidade,
com a associação da Vereadora Raquel. Vereador Ventania – 01) À RGE Sul, solicitando o corte
de dois galhos de árvore na Travessa Esteio, nº 30, Vila Botafogo, Bairro Capão da Cruz. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel e Adão.  02)  Ao Prefeito, solicitando
através da SMST, a pintura da faixa de segurança na Rua Rio de Janeiro, esquina com a Rua
Jorge Assun. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Gervásio. Vereador Adão
– 01)  Ao Prefeito, solicitando através da SMO, operação tapa buracos na Rua Vinte e Cinco de
Julho, do trecho da Rua Mariano do Canto até a Escola São Lucas. Aprovado por unanimidade,
com  a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Dra.  Imilia,  Ventania  e  Gervásio. 02)  Ao  Prefeito,
solicitando através da SMO, com urgência operação tapa buracos na Av. Cel. Theodomiro Porto da
Fonseca, especialmente do trecho entre a Av. João Pereira da Vargas até o Supermercado Menger.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Ventania,  Maninho,
Gervásio,  Dra.  Imilia  e  Jorge.  03)  Ao Prefeito,  solicitando  através  da  SMSMU,  verificação  da
iluminação no  Loteamento  Jardim Europa.  Aprovado por  unanimidade,  com a  associação  dos
Vereadores Gervásio, Ventania, Jorge e Raquel.  Vereador Jorge – 01)  Ao Prefeito, solicitando
através da SMO, avaliação em especial nas principais ruas da cidade, pois recentemente foram
cobertos os buracos mas já se abriram novamente. Aprovado por unanimidade, com a associação
do Vereador Cleber.  02)  À RGE Sul, solicitando a avaliação e podas dos galhos de árvores em
vários locais que estão encostando na rede de energia e elétrica. Aprovado por unanimidade, com a



CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL
Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081

associação dos Vereadores Adão, Cleber, Ventania e Gervásio.  Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito,
solicitando através da SMO, reparo na calçada na Rua Lindolfo Collor, nº 234 e 244, Bairro Centro,
pois encontra-se com erosões causada pela ruptura dos canos. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Adão e Gervásio.  02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, reparo
de um buraco na Rua Oliveira Braga – Sial. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, solicitando
através da SMO, reparo dos buracos na Av. Justino Camboim, do trecho da Av. Albano Francisco da
Silva  até  em  frente  ao  Cemitério  Pio  XII.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Marquinhos,  Adão,  Ventania  e  Gervásio.  04)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  das
SMSMU e SMO, manutenção,  desobstrução e hidrojateamento dos canos de esgoto que estão
entupidos na Travessa Florianópolis,  Bairro  Capão da Cruz.  Aprovado por unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Jorge, Adão e Gervásio. 05) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU
e Vigilância Sanitária, recolhimento de lixo que encontra-se acumulado na Rua Dom Pedro I, ao
lado  do  nº  51,  Bairro  Pasqualini.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  do  Vereador
Gervásio.  Vereador Gervásio – 01)  Ao Prefeito, solicitando através da SMO, conserto de buraco
causado por erosão na calçada da Rua Maria Célia esquina com a Rua Inácio Maciel Medeiros,
Loteamento  Jardim  América,  Bairro  Lomba  da  Palmeira.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Jorge, Maninho e Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO,
conserto  de  buraco  causado  por  erosão  na  Rua  Emi  Camargo  Alves,  em  frente  ao  nº  35,
Loteamento  Vida  Nova,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Jorge, Cleber, Adão e Raquel.  03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, estudo
de viabilidade técnica para a instalação de parada coberta na Rua do Passeio, Bairro Pasqualini,
em  frente  ao  Condomínio  Nicolau  Kuhn.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Raquel, Maninho e Jorge.  04)  Ao Prefeito, solicitando através da
SMSMU, patrolamento e ensaibramento das ruas do Loteamento Novo Horizonte.  Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Caco, Jorge, Raquel, Ventania e Cleber.
Vereadora Dra.  Imilia  –  01)  Ao Prefeito,  solicitando  através  da  SMMA,  segundo a  autora  em
requerimento verbal,  aprovado nesta Casa, foi solicitado a notificação do proprietário do terreno
localizado na Rua Manoel Serafim, 711, quanto ao acumulo de lixo e acomodação de moradores de
rua e usuários de droga no local. Sobreveio a resposta em 26/06/2018, informando que já foram
tomadas diversas medidas, inclusive notificação ao proprietário e segundo relatos há a tramitação
de processos  junto  a  Justiça  quanto  ao  caso.  Questiona,  qual  o  número  desse processo?  Se
realmente existe e qual o andamento desta situação? Aprovado por unanimidade, com a associação
dos  Vereadores  Cleber,  Jorge,  Maninho  e  Caco.  Vereador  Marquinhos  –  01)  Ao  Prefeito,
parabenizando o ex-Secretário de Segurança e atual Secretário de Trabalho Juarez da Cruz, pela
iniciativa de ter conseguido uma parceria público privada com os Diretores do Supermercado Rissul,
logrando êxito na construção do quebra-molas em frente ao mercado seguindo as regras da ABNT
(projeto de minha autoria), sem ônus financeiro ao município. Aprovado por unanimidade, com a
associação do Vereador Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando através da Guarda Municipal, SMICAA
e  Vigilância  Sanitária,  ainda,  Brigada  Militar  e  Polícia  Civil,  providências  no  que  tange  aos
acontecimentos que vem atormentando moradores do Bairro Pedro Simon. Trata-se de um bar que
opera de maneira irregular no cruzamento das Ruas Chile com Florianópolis, promovendo festas de
baile funk com barulho extremamente alto e encerramento não antes das 05 horas, começa na
quarta-feira e encerra aos domingos. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Raquel, Dra. Imilia e Cleber. 03) Ao Prefeito, através da Guarda Municipal, ainda, Brigada Militar e
Delegado da 2ª DP, informando que reiteradamente traficantes estão tentando cooptar crianças e
adolescentes na Praça da Juventude mais especifico nos finais de semana a tarde, sendo que
apenas um Guarda Municipal é responsável pelo policiamento ostensivo, não sendo possível uma
atuação  efetiva  devido  a  grande  demanda  de  marginais.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação  dos  Vereadores  Raquel,  Dra.  Imilia,  Cleber,  Gervásio,  Ventania  e  Caco.  04)  À  2ª
Delegacia  de  Polícia,  solicitando  atenção  quanto  a  ocorrência,  em  anexo,  por  se  tratar  de
desobediência a medidas protetivas já determinada pela autoridade judicial, tendo em vista que o
investigado faz reiteradamente ameça de colocar fogo na casa de sua mãe. Por se tratar de um
viciado,  sabe se que ameça subjetiva pode se perfectibilizar  devido aos surtos de abstinência.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Adão e Maninho. Vereadora
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Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, reparo de um buraco na calçada da Avenida
Valdemimo Rodrigues Machado, em frente ao nº 70, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com
a associação do Vereador Gervásio.  02)  Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, limpeza da
passarela da Av. Mauá, em frente ao nº 2424, Bairro Centro. Aprovado por unanimidade.  03)  Ao
Prefeito,  solicitando  através  da  SMSMU,  troca  das  lâmpadas  dos  postes  localizados  na  Rua
Tropeiros,  em frente  aos  nºs  234 e  279,  Bairro  Pasqualini.  Aprovado  por  unanimidade,  com a
associação  dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio  e  Ventania.  Vereador  Caco  –  01)  Ao  Prefeito,
solicitando através da SMO, colocação de canos de esgoto e calçamento na Rua Santa Luzia,
Bairro Santa Luzia, aproveitando a verba que vai vir devido ao convênio firmado entre Município e
CORSAN. Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores. 02) Ao Prefeito,
solicitando através da SMO, colocação de canos de esgoto e calçamento em todas as ruas da
Cooperativa Amobem, Bairro Vargas, aproveitando a verba que vai vir devido ao convênio firmado
entre Município e CORSAN. Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores.
03)  Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o patrolamento e ensaibramento na continuação da
Rua Trevo, Bairro Colonial. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge,
Ventania,  Adão,  Raquel,  Gervásio  e  Cleber.  04)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMO,  o
cercamento, seja com arame ou pedra no Cemitério Pio XII, bem como a colocação de guardas nos
dois  cemitérios  do  Município.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  de  todos  os
Vereadores. 05)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMO,  colocação  de  canos  de  esgoto,
calçamento e uma camada de asfalto nas ruas do Bairro Novo Horizonte,  aproveitando a verba que
vai vir devido ao convênio firmado entre Município e CORSAN. Aprovado por unanimidade, com a
associação de todos os Vereadores.  Vereador Nelson – 01)  Ao Prefeito, solicitando através da
SMSMU, troca de lâmpadas queimadas na Rua Portão, Bairro Vargas. 02) Ao Prefeito, solicitando
através da SMO, que fosse verificado e consertado com urgência os 05 (cinco) pontos de erosão na
Rua Gaspar Lemos, no trecho entre a Rua São Caetano e o arroio. Aprovado por unanimidade, com
a  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio,  Ventania  e  Maninho.  Não  havendo  mais
requerimentos verbais a serem feitos, passou-se a leitura dos Processos que aguardam pareceres
e contestação dos autores. Não havendo mais Processos a serem votados, passou-se ao ESPAÇO
DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Os  Vereadores  inscritos  transferiram  os  tempos  para  a
próxima Sessão.  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 quarenta
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 Divisão de Processos Legislativos. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul,
25 de setembro de 2018.

                                                                                                                       NELSON BRAMBILA
                                                                                                                        Vereador Presidente
    CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho)
                     Vereador Secretário
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