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                  Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (02.10.2018), 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 62ª 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); CLEBER – (PP); GERVÁSIO – (PP);
JORGE –  (PSD);  ADÃO –  (PT);  CACO  –  (MDB);  VENTANIA –  (PRB),  NELSON –  (SD)  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:  Atas  nºs  10.143  e  10.152,  que  foram  aprovadas  por
unanimidade, sem alterações nem retificações. Passou-se aos Requerimentos Verbais:
Vereadora Raquel – 01)  Reiterando requerimento verbal, realizado no dia 07 de novembro de
2017, qual solicita a Prefeitura através das SMST e SMSMU, um estudo de viabilização técnica,
para a instalação urgente de um redutor de velocidade na Av. João Pereira de Vargas, próximo a
Academia  Lótus  e  troca  de  lâmpadas  dos  postes  localizados  na  região.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Cleber, Dra. Imilia e Gervásio.  02)
Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a troca da tampa do bueiro, localizado na Rua Jorge
Assun, em frente ao nº 967, Bairro Paraíso. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Ventania, Cleber e Jorge. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, o conserto do
semáforo, localizado na Av. Justino Camboim, esquina com a Av. João Pereira de Vargas, Bairro
Camboim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco,  Adão, Cleber,
Marquinhos e Gervásio.  Vereador Marquinhos – 01)  Ao Prefeito, solicitando através da SMST,
que examine a reclamação do Sr. Gabriel Scharlau, a qual ele explicitou que os funcionários da
Brigada Militar, recuaram a calçada do seu comércio, localizado ao lado do prédio da Brigada,
efetuando estacionamento oblíquo,  mesmo com seu protesto;  já  que inviabilizará o local para
aluguel  a  futuros  comerciantes.  Provavelmente,  se  fizeram  alguém  autorizou,  espera  que  a
autorização  tenha  observado  as  regras  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  os  trâmites  legais
municipais . Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Dra. Imilia e
Raquel.  02)  À Família da Sra. Dalva Nascimento, externando condolências pelo falecimento da
mesma. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber,  Gervásio, Dra.
Imilia,  Jorge  e  Caco.  03)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  Guarda  Municipal,  atenção  ao
expediente do dia 07 na Escola Guerreiro Lima, pois este ano os moradores do Bairro Boa Vista
não terão a passarela para se deslocar até escola para votar. Por isso, solicita a presença da
Guarda Municipal  para  organizar  o  translado da ERS 118 durante  as  eleições.  Aprovado por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Maninho,  Jorge,  Raquel,  Adão,  Ventania,
Gervásio,  Cleber  e  Caco.  Vereadora  Dra.  Imilia  –  01)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Serviços e Mobilidade Urbana, a
notificação do proprietário do terreno localizado na Rua Kurashiki, entre os números 169 e 149,
Bairro  Colonial,  pois  os  moradores  do  entorno  reclamam  do  mato  alto,  da  sujeira  que  gera
proliferação de insetos e ratos, e o mau cheiro que o local possui. Também informam que em dias
de  vento  os  galhos  das  árvores  caem  por  cima  dos  telhados  dos  vizinhos  muitas  vezes
danificando as telhas. E ainda, há a questão da segurança, relatam que muitos assaltantes se
escondem ali para interceptar as pessoas efetuando assaltos constantes no local. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Cleber, Nelson e Marquinhos.  02)  Ao
Prefeito, solicitando através da SMS e SMA – Departamento Pessoal, requer informações, sobre a
falta  de profissionais  da saúde,  médicos,  dentistas  e  enfermeiros,  nos  postos de saúde para
atendimento a população. Munícipes alegam que os profissionais não estão indo trabalhar por
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falta  de  pagamento  das  horas  extras  desde  06/2018.  Reitera  que  em  02/08/2018,  fez
requerimento,  através do ofício 1258,  solicitando informações sobre a falta  de pagamento de
horas  extras  desde  o  mês  de  06/2018,  dos  profissionais  da  saúde.  Desta  forma,  requer
novamente informações para que informe se realmente este fato está acontecendo, se estiver o
porque da falta de pagamento e se tem previsão de quando voltará a ser regularizado os salários
desses profissionais,  pois  a  população está  sendo tremendamente  prejudicada.  Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Gervásio, Marquinhos, Nelson, Cleber e
Ventania.  03)  Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a colocação de cascalho ou britas, em
frente  a  Escola  Estadual  Olária  Daudt.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Caco,  Marquinhos,  Adão,  Jorge,  Ventania,  Gervásio  e  Cleber.  04)  Ao  Prefeito,
solicitando através das SMO e SMSMU, providências sobre a falta de iluminação pública na Rua
Ceará, Bairro Santa Luzia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge,
Caco, Maninho, Ventania e Gervásio. 05) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o conserto de
buraco localizado na calçada da Rua Ivoti, nº 250, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com
a associação dos Vereadores Jorge e Adão.  Vereador Gervásio – 01)  Ao Prefeito, solicitando
através das SMS e SMO, limpeza de galhos e entulhos que se acumulam em frente ao Posto de
Saúde Itapemirim, na Rua Travessa Itapemirim, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Nelson, Jorge, Adão, Raquel, Ventania, Maninho, Dra. Imilia , Caco e
Cleber.  02)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMST,  estudo  de  viabilidade  técnica  para
implantação de estacionamento em apenas um dos lados da Rua Ivoti, Bairro Vargas, na quadra
em frente a Escola Municipal Santos Dumont. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores  Cleber,  Jorge,  Dra.  Imilia,  Raquel  e  Cleber.  Vereador  Cleber  –  01)  Ao Prefeito,
solicitando através da SMST, repintura da faixa de pedestres na Rua Justino Camboim, em frente
a Escola Prefeito João Freitas, Bairro Camboim. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Caco,  Adão,  Jorge,  Raquel,  Gervásio e Ventania.  02)  Ao Prefeito,  solicitando
através da SMO, conserto de erosão que se formou devido ao trafego intenso de veículos na Rua
Pará, esquina com a Rua Edson Passos, Bairro Camboim. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Jorge, Dra. Imilia e Gervásio. 03) Ao Prefeito, solicitando através da
SMSMU, a limpeza e conservação da praça localizada na Rua Manoel Serafim, esquina com a
Rua Jorge Assun, Bairro Centro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Maninho, Raquel, Dra. Imilia, Gervásio e Jorge.  Vereador Jorge – 01)  Ao Prefeito, solicitando
através da SMSMU, providências com relação a falta de iluminação pública, pois recentemente
lâmpadas de algumas ruas foram trocadas, porém fica acesa pouco mas a maior parte do tempo
fica apagada. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Caco e
Gervásio.  02)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMO,  providências  pois  está  iniciando
novamente o buraco na Rua Vinte e Cinco de Julho, em frente ao Bar do Tio Faixa, pois naquele
local há um problema, pois foi aberta várias vezes e formou uma cratera que atravessa a rua,
inclusive já chegou a cair parte do asfalto.  Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Ventania, Nelson, Raquel, Dra. Imilia, Gervásio e Cleber. 03) Ao Prefeito, solicitando
através da SMSMU, solicita o recolhimento de galhos de poda que está sendo feito na Rua São
Luiz, nº 611. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Cleber. Vereador Adão –
01)  À RGE Sul,  solicitando que quando forem feitas as trocas de postes pela cidade,  que a
empresa reutilize e recoloque os “braços”. Aprovado por unanimidade, com a associação de todos
os Vereadores.  02)  Ao Prefeito, solicitando através da SMST, colocação de um quebra mola na
Rua Paulo Couto, esquina com a Av. Américo Vespúcio, pois o local tornou-se perigoso, inclusive
recente aconteceu outro acidente. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Raquel, Maninho, Caco, Cleber, Gervásio e Jorge. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando
que faça uma visita ao Posto de Saúde do Bairro Boa Vista, pois há muitas reclamações por parte
dos  usuários  sobre  falta  de  materiais  e  que  os  funcionários  não  estão  atendendo  ninguém.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Dra.  Imilia,  Ventania,
Marquinhos, Cleber e Gervásio.  02) Ao Prefeito, solicitando que determine à Empresa Mercúrio,
que faz as trocas das lâmpadas que disponibilize uma equipe para trabalhar a noite. Aprovado por
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unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Marquinhos,  Dra.  Imilia,  Gervásio,  Cleber,
Ventania e Jorge. Vereador Ventania – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o conserto
de um buraco na Av. Valdemimo Machado, esquina com a Rua João de Barro, Bairro Vargas.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Gervásio e Cleber.
02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o conserto da calçada em toda extensão da Escola
Walmir  dos Santos Martins, Bairro Vargas.  Aprovado por unanimidade,  com a associação dos
Vereadores Cleber, Dra. Imilia e Jorge. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, conserto de
caixa de esgoto e colocação de tampa de bueiro na Rua João de Barro, Bairro Vargas. Aprovado
por unanimidade. Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, que seja feita
a manutenção de uma tampa de bueiro na esquina da Rua João Cândido com Rua Edgar Gerhke.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, Raquel, Adão e Cleber.
02)  Ao Prefeito,  solicitando através da SMS, que seja feita uma melhor comunicação com os
contribuintes  que  vão  até  os  postos  de  saúde  para  marcar  exames  e  ficam sem respostas.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Raquel e Gervásio.
03) Ao Prefeito, solicitando através da SMS, que seja feita a manutenção do telefone principal da
Secretaria de Saúde, pois o telefone disponível no site não está em funcionamento. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Raquel e Gervásio. 04) Em Nome
da Casa, parabenizando a ACIS pela realização e organização do Evento Rua Aberta. Aprovado.
Vereador Nelson – 01) À Empresa Real Rodovias e SMDS, solicitando que a empresa prestadora
de  serviço  de  transporte  coletivo  no  Município,  isente  a  tarifa  das  pessoas  que  fazem
quimioterapias  e  radioterapia  em  outras  cidades,  pois  atualmente  são  isentas  só  dentro  do
Município, enquanto há muitos moradores de Sapucaia do Sul, que fazem esse atendimento em
São Leopoldo,  sendo que as vezes estão desempregadas e  não tem dinheiro para pagarem
passagem.  Aprovado  por  unanimidade,   com a  associação  de  todos  os  Vereadores.  02)  Ao
Prefeito,  solicitando  a  troca  de  lâmpadas  queimadas  na  Rua  Nossa  Senhora  da  Conceição,
próximo a Loja Benoit, pois neste trecho tem entorno de oito lâmpadas queimadas. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Cleber, Dra. Imilia, Marquinhos,
Adão e Caco. 03)  Em Nome da Casa, parabenizando o Senhor Adão, fotografo pelo aniversário,
comemorando em 01/10. Aprovado. Foram lidos os Projetos que aguardam pareceres.  Passou-se
ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Os  Vereadores  inscritos  dispensaram  seus
tempos. Nada mais havendo a ser tratado, o Vereador Nelson – Presidente da Casa, agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a Sessão Planária, 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 Diretoria de Processos Legislativo. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 02 de
outubro de 2018. 

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