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                  Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (23.10.2018), 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 68ª 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); IMILIA – (PTB); CLEBER – (PP); GERVÁSIO – (PP); JORGE –
(PSD); ADÃO – (PT); CACO – (MDB); VENTANIA – (PRB), NELSON – (SD) e MANINHO –
(MDB). Ausência  justificada  da  Vereadora  Raquel.  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:  Justificativa de ausência da Vereadora
Raquel,  Respostas  aos  ofícios  1064  e  1358  –  Real  Rodovias,  Ofícios  927/2018,  928/2018,
930/2018,  931/2018,  935/2018  e  943/2018  –  Gabinete  do  Prefeito,  Indicações  331  e  332  –
Vereadora  Raquel.  Votação  das  Indicações:  Indicações  331  e  332  –  Vereadora  Raquel.
Aprovadas por unanimidade. Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereador Maninho – 01) Ao
Prefeito, solicitando através da SMST, pintura das faixas de segurança no entorno das Avenidas
João Pereira de Vargas e Cel. Theodomiro Porto da Fonseca. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Dra. Imilia, Caco e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando através da
SMSMU, a passagem da máquina niveladora na Rua Nazareno, próximo ao nº 45, Bairro Vargas.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, Adão, Cleber, Gervásio,
Dra. Imilia e Jorge.  Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando através do Setor responsável
pelos cemitérios municipais, que seja liberada a entrada das pessoas para fazer reformas nos
túmulos, antes do dia de finados. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Cleber, Marquinhos, Maninho, Adão, Jorge, Dra. Imilia e Gervásio. 02) Parabenizando o Deputado
Eleito Vilmar Lourenço, pelo vídeo sobre a RS 118. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Jorge, Dra. Imilia e Marquinhos.  Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, solicitando
através da SMST e Empresa Real Rodovias, que seja averiguado as situações das linhas de
ônibus  que  percorrem  o  Bairro  Novo  Horizonte  e  a  imediata  normalização  deste  serviço  a
comunidade, em especial as linhas que fazem os trajetos para o Bairro Carioca. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Caco, Maninho, Dra. Imilia,  Gervásio,
Marquinhos,  Jorge  e  Ventania.  02) Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMSMU,  que  sejam
revisados os postes que possuem lâmpadas na Rua Avelino Silveira, Bairro Jardim. Aprovado por
unanimidade,  com a associação  dos  Vereadores  Jorge,  Caco,  Gervásio,  Marquinhos,  Cleber,
Ventania e Maninho. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a retirada
de lixo e entulho em frente ao Areião do Operário, Rua Osvaldo Dias, nº 199, Bairro Ipiranga.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Adão, Gervásio e Ventania.
02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a retirada de galhos na Rua São Luiz, nº 111,
Bairro Centro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia,
Maninho e Gervásio. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, que no dia
de Finados os idosos, grávidas e pessoas com necessidades especiais possam acessar com seus
automóveis  a  parte  superior  da  Capela  do  Cemitério  Pio  XII  –  Lomba  da  Palmeira,  para
desembarque,  pois  tem dificuldade para subirem a lomba. Aprovado por unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Caco,  Jorge,  Dra.  Imilia,  Gervásio e Marquinhos.  02) Ao Prefeito,
solicitando através da SMO, a colocação de tampa de bueiro na Av. Luiz Pasteur, n° 6553, Bairro
São Caetano. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Jorge. 03) Ao Prefeito,
solicitando através da SMST, construção de quebra-molas no cruzamento da Rua Fernando de
Noronha  com  a  Rua  Rio  de  Janeiro.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Gervásio,  Marquinhos  e  Adão.  Vereador  Gervásio  –  01) Ao  Prefeito,  solicitando
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através da SMSMU, informações sobre o motivo que não estão sendo recolhidos os galhos e
entulhos na cidade, bem como a causa do atraso na reposição das lâmpadas queimadas nos
postes.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Dra.  Imilia,
Marquinhos  e  Jorge.  02) Ao  Comando  da  Brigada  Militar,  solicitando  uma  intensificação  do
policiamento  à  noite  na  Av.  Copacabana  e  adjacências,  no  Bairro  Cohab.  Aprovado  por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Maninho,  Nelson,  Caco,  Ventania,  Jorge,
Marquinhos,  Cleber,  Adão  e  Dra.  Imilia.  Vereadora  Dra.  Imilia  –  01) Ao  Prefeito,  solicitando
através da SMO, a notificação do proprietário do terreno baldio, na Rua Igrejinha, próximo ao nº
305, Bairro Vargas, para a limpeza do local e que o mesmo seja cercado, evitando assim nova
ocupação e proliferação de lixo. Requer ainda explicações por parte do Executivo de porque não
tomam nenhuma providência diante dos próprios donos do terreno oferecerem o mesmo para a
criação de um estacionamento resolvendo assim o problema. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores  Jorge,  Caco,  Marquinhos,  Cleber,  Ventania e Gervásio.  Vereador
Marquinhos  –  01) Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  Guarda  Municipal,  informações  sobre
acontecimentos no expediente do dia 20 de outubro, onde receberam questionamento advindos
da comunidade quanto a situação da apresentação da banda da guarda em frente a Sede ACIS,
no que tange ao horário de serviço e utilização de veículo funcional. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Jorge,  Cleber e Gervásio.02) Ao Prefeito e Empresa Real
Rodovias,  solicitando  informações  sobre  as  alterações  em  diferentes  linhas  do  transporte
municipal  e qual  a base legal  empregada na mesma. Além de informar  as tabelas de trajeto
praticadas  e  as  atuais;  Informar  qual  o  meio  (se  houve)  de  comunicação  aos  usuários  das
referidas  linhas  e  com  qual  antecedência.  Considerando  que  a  Empresa  deve  seguir,
rigorosamente,  o  objeto  do  edital,  bem  como  o  contrato  assinado  com  o  Poder  Executivo
Municipal.  Aprovado  por  unanimidade  com  a  associação  dos  Vereadores  Caco,  Dra.  Imilia,
Ventania, Maninho, Gervásio, Cleber e Adão.  03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU e
SMO, conserto de uma boca de lobo na Rua Juventino Machado, nº 856, Bairro Nascer do Sol.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Adão, Jorge e Ventania.
Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, que urgentemente voltasse os
guardas municipais  em frente  aos portões  das Escolas,  pois  há várias  denúncias  em todo o
Estado,  inclusive  em Sapucaia do Sul  a toda hora,  portanto,  os pais  estão preocupados,  até
porque  era  um  trabalho  que  estava  dando  certo  portanto  deveria  continuar.  Aprovado  por
unanimidade,  com a associação dos Vereadores Dra.  Imilia,  Jorge,  Gervásio,  Cleber,  Caco e
Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMS e Direção da Fundação Hospitalar Getúlio
Vargas,  informações e fiscalização a  respeito  do atendimento  médico no Hospital,  porque há
informações que nos últimos dias pacientes procuraram o Hospital foram atendidos e liberados,
tendo que voltar  pouco tempo depois,  inclusive alguns pacientes foram a óbito.  Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Dra. Imilia e Gervásio. Foram lidos os
Projetos  que  aguardam  pareceres.  Passou-se  a  votação  dos  seguintes  Projetos:  PROC.  nº
20.890/423/2018 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 026/2018 – PROJETO DE LEI
EXECUTIVO nº 025/2018 – “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro
de 2019”. Em 18.10.2018 encaminhou a votação o Vereador Gervásio; em votação o Projeto foi
aprovado  por  unanimidade,  em  1ª  votação.  Nesta  data,  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade em 2ª discussão e votação dos Vereadores presentes (9 votos).  PROC. nº
20.872/405/2018 – Origem do Vereador Marco Antônio da Rosa (Marquinhos) – PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO nº 064/2018 – “Sugere a instalação de equipamento de rastreamento automotivo
em todos os veículos funcionais do Município de Sapucaia do Sul”. Em 18.10.2018, o Vereador
autor, solicitou adiamento de votação por 01 (uma) Sessão, sendo aprovado por unanimidade.
Devendo  retornar  em  23.10.2018. Nesta  data,  discutiram  o  projeto  os  Vereadores
Marquinhos, Imilia, Jorge e Gervásio; em votação o projeto foi aprovado por unanimidade
em 1ª discussão e votação dos Vereadores presentes (9 votos). Passou-se ao ESPAÇO DAS
CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Os  Vereadores  inscritos  dispensaram  seus  tempos.  Nada  mais
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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 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, 23 de outubro de 2018. 

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


	CÂMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL

