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                  Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (06.11.2018), 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 72ª 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);  NELSON  –  (SD);  Ventania  –  PRB; 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  nsº  10.165  e  10172,  que  foram  aprovadas  por
unanimidade,  sem  alterações  nem  retificações. Passou-se  aos  Requerimentos
Verbais: ,Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, conserto do PAVS na
Rua Campeiro, que fica atrás da Av. João Pereira de Vargas. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Raquel, Jorge, Adão, Gervásio e Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando
ao setor competente, a poda de árvore, localizada na Av. João Pereira de Vargas, próximo ao
túnel, pois a mesma está cobrindo a sinaleira. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Cleber,  Gervásio,  Marquinhos,  Dra.  Imilia,  Adão,  Jorge,  Raquel  e Caco.  Vereador
Ventania – 01)  Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a pintura de um quebra-molas, na Av.
Justino Camboim, em frente ao nº 661 e duas faixas de segurança em frente aos números 713 e
711, Bairro Pasqualini. Aprovado pro unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia ,
Cleber, Raquel, Jorge, Maninho e Adão. 02)  Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a troca de
tampa e limpeza nas bocas de lobo, na Rua Primeiro de Maio, esquina com a Rua Rio de Janeiro,
em frente aos números 957 e 958,  Bairro Nova Sapucaia.  Aprovado por unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Raquel e Adão. Vereador Caco – 01)  Ao Prefeito, questionando a
falta de materiais elétricos utilizados para a realização do trabalho de iluminação pública, feita pela
Secretaria  Municipal  de Serviços e Mobilidade Urbana,  sendo que a empresa que fornece os
materiais  à  Secretaria  é  terceirizada.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Dra.  Imilia,  Jorge,  Maninho,  Gervásio  e  Ventania.  02)  Ao  Prefeito,  solicitando  a
realização de estudos a fim de verificar a possibilidade de leilões de áreas do Município que não
estão sendo utilizadas, seja pela localização ou pelo tamanho, em fim o valor poderá ser revertido
para a construção de prédios que poderão ser utilizados para localização de órgãos públicos, a
fim de economizar  mensalmente no aluguel  destes locais.  Aprovado por  unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Adão, Nelson, Gervásio, Dra. Imilia e Jorge.  03)  Ao Senador Lasier
Martins, solicitando que apresente Emenda Parlamentar, para o Município de Sapucaia do Sul,
para aplicação na área da saúde, especialmente para realização de mamografias. Aprovado por
unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Raquel,  Cleber,  Marquinhos  e  Adão.
Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, solicitando aos setores competentes a pavimentação asfáltica
da Rua Dionísio de Moraes, toda extensão. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Caco, Maninho, Jorge, Gervásio, Marquinhos e Ventania. 02) Ao Senador Paulo Paim,
agradecendo  pelo  recurso  orçamentário  (Emenda  Parlamentar)  no  valor  de  R$  350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais) destinado a pavimentação asfáltica. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Raquel, Caco e Marquinhos.  03)  Ao Prefeito, solicitando aos
setores  competentes  a  utilização  do  recursos  orçamentários,  provenientes  da  Emenda
Parlamentar de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) do Senador Paulo Paim (PT/RS)
na  pavimentação  asfáltica  da  Rua  Ana  Rosa  Silveira,  em  toda  extensão.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos e Ventania.  Vereador Jorge – 01)
Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a troca da tampa de boca de lobo, que foi quebrada por
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um caminhão  na  Rua Cascata,  esquina  com Fernão  Sá.  Aprovado  por  unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Cleber e Gervásio.  02)  Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU,
solicitando a retirada de lixo e entulhos da Rua São Gabriel, próximo ao antigo Arroio das Pedras,
Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Adão,
Maninho, Dra. Imilia e Ventania.  03)  Ao Prefeito,  solicitando através da SMO, a realização de
operação tapa buraco ou capeamento asfáltico, inclusive foi feito recentemente, porém os buracos
já estão se abrindo novamente e novos estão se formando, do trecho que desce do viaduto da
Vargas, Rua São Jorge, próximo à sinaleira da Av. Rubem Berta, pois os carros precisam andar
em zig-zag. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Cleber, Dra.
Imilia  e Caco.  Vereador  Cleber – 01)  Ao Prefeito,  solicitando através da SMO, manutenção,
desobstrução, hidrojateamento e a troca da boca de lobo, na Rua Justino Camboim, nº 458, em
frente  a  Loja  Pierre,  Bairro  Camboim.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Adão, Marquinhos e Jorge. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a troca da
lâmpada queimada na Rua Campo Verde, nº 526, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Adão, Marquinhos, Dra.  Imilia e Gervásio.  03)  Ao Prefeito,
solicitando através da SMSMU, a troca da lâmpada queimada na Rua Evaldo da Rosa, nº 406,
Bairro Sete.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores Adão e Gervásio.
Vereador  Gervásio  –  01)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMSMU,  patrolamento  e
ensaibramento das ruas do Loteamento Santa Luzia, Bairro Vargas, com especial atenção a Rua
Clara Nunes, cuja a entrada está seriamente comprometida; da Rua Bela Vista, Bairro Vargas,
onde a mobilidade está precária; da Rua Das Hortênsias, Loteamento Novo Horizonte, cuja parte
alta está retendo água das chuvas o que tem gerado um grande número de buracos; e da estrada
Arroio Passo Fundo, cuja trafegabilidade também está muito ruim. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Jorge,  Marquinhos,  Adão,  Caco,  Raquel  e Cleber.  02)  Ao
Prefeito, solicitando através da SME, informações sobre como está o PPCI – Plano de Prevenção
e Combate a  Incêndio  nas Escolas  Municipais.  Se já  foram autorizados e  implantados pelos
bombeiros nas escolas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber,
Maninho, Jorge, Caco e Marquinhos. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, solicitando através
SMPU,  informações  e  atitude  para  o  cumprimento  da  Lei  3.775/2017,  notificando  a  empresa
concessionária para o mesmo. Aprovado por unanimidade,  com a associação dos Vereadores
Marquinhos, Caco, Maninho, Jorge e Gervásio.  02)  Ao Prefeito, solicitando através da SMST e
SMO, melhora na sinalização da rotatória na Rua Américo Vespúcio, em frente ao número 1998,
Bairro Ipiranga. 03) Ao Prefeito, solicitando através das SMO e SMSMU, conserto de buracos na
Rua Américo Vespúcio, próximo ao nº 2119, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Jorge, Gervásio, Cleber e Marquinhos. Vereador Marquinhos – 01)
Ao Prefeito, solicitando através das SMSMU e SMO, vistoria na Praça General Freitas, Bairro
Centro, mais precisamente no Parque Infantil. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Jorge, Maninho, Raquel, Gervásio e Cleber. 02)  Ao Prefeito, solicitando através da
SMST,  vistoria  e posterior  colocação de sinalização provisória  móvel,  alertando os pontos de
bloqueio nos acessos à RS 118, pois diversos motoristas reclamam da falta de sinalização dos
locais  próximos à  rodovia,  em alguns casos insistem em acessar  locais  impróprios,  podendo
causar  acidentes.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Gervásio,
Ventania, Raquel e Jorge. 03) Ao Prefeito, agradecendo às SMO e SMSMU, ao tendimento célere
da demanda apresentada por usuários na Rua Leônidas de Souza, esquina com a Rua Lauro
Dondonis,  em frente ao Posto de Gasolina,  Bairro Primor.  Aprovado por unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Caco, Dra. Imilia, Maninho, Raquel e Dra. Imilia. Vereadora Raquel –
01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, o estudo de viabilidade técnica para a instalação de
um semáforo,  nas  esquinas  da  Ruas  Itália  Baierle  com a  Rua Rio  Grande  do  Norte,  Bairro
Camboim, solicita ainda a pintura das faixas de segurança e colocação de placas de sinalização.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Marquinhos,  Adão,  Gervásio,
Jorge, Caco e Cleber.  02)  Ao Prefeito,  reiterando requerimento verbal,  realizado no dia 14 de
agosto de 2018, o qual solicita através da SMSMU, a  limpeza e retirada de lixo na Rua Atalíbio



CÂMARA 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

Trindade Figueiredo, rua lateral da Escola Municipal Júlio Stroher, Bairro Paraíso. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Cleber, Marquinhos e Gervásio.
03)  Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a troca de lâmpadas do poste localizado na Rua
Campo Verde, em frente ao nº 526 e no poste transformador, Bairro Pasqualini. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Gervásio.  Foram lidos os Projetos que
aguardam pareceres. A Vereadora autora retirou o seguinte projeto: PROC. nº 20.878/411/2018 –
Origem da Vereadora Imilia de Souza (Dra. Imilia) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 070/2018
–  “Regulamenta  a  assinatura  eletrônica  para  projetos  de  iniciativa  popular  no  Município  de
Sapucaia do Sul”. O seguinte projeto de resolução foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão
e votação:  PROC. nº 20.914/447/2018  – Origem da Mesa Diretora - Prorroga o prazo para a
conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) por mais 90 (noventa) dias.
Passou-se ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Os Vereadores inscritos transferiram
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 trinta 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, 06 de novembro de 2018. 

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