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            Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (04/12/2018), 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 80ª 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, Maninho – MDB, Nelson – SD 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: Emenda Modificativa, ao Projeto de Lei Executivo nº 031/2018 – Origem
do Vereador Marquinhos; Projetos de Lei Legislativo nºs 095/2018; 096/2018; 098/2018 e 097/2018
e  098/2018.  ATAS  nºs  10.184  e  10.187,  que  foram  aprovadas  por  unanimidade,  sem
retificações nem alterações. ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:  Não houve Indicações a
serem votadas. Passou-se aos  Requerimentos Verbais: Vereadora Raquel – 01)  Ao Prefeito,
solicitando através da SMO, o conserto e se possível terraplanagem da calçada na esquina lateral
do Posto de Saúde do Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores  Cleber,  Marquinhos,  Dra.  Imilia,  Maninho  e  Ventania.  02)  Ao  Prefeito,  reiterando
requerimento verbal o qual solicita através da SMST, a reposição da placa na esquina das Ruas
Piaui e José Loureiro da Silva, ainda a manutenção da placa na Rua Germano Hauschild esquina
com a Rua Piaui, Bairros Camboim e Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Marquinhos e Adão. 03) À CORSAN, solicitando o reparo no vazamento de água
localizado na Av.  João Pereira  de Vargas,  em frente ao nº 1091, Bairro Centro.  Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Caco, Adão, Cleber, Gervásio e Jorge.
04)  Ao Prefeito, reiterando requerimento verbal, de 22 e 29 de novembro de 2018, que solicita
através da SMSMU, a troca de lâmpada em toda extensão da Av. Albano Francisco da Silva, Ruas
Alfredinho,  Maria  Célia  da  Rosa  e  Nair  da  Silva  Rufino.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores  Caco,  Jorge,  Adão,  Marquinhos,  Dra.  Imilia  e  Gervásio.  Vereador
Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, conserto de cratera na Rua Cristo Rei,
número 173, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com a associação da Vereadora Dra.
Imilia.  02) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, estudo de viabilidade para instalação de um
redutor de velocidade (quebra-mola) na Rua Nereu Ramos, com a Rua Governador Palheta, Bairro
Getúlio Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Raquel. 03)
Ao Prefeito,  solicitando através  da  SMSMU e  SMMA,  recolhimento  de  entulhos  da  Rua  José
Loureiro da Silva, nº 496, Bairro Pasqualini.  Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Adão, Dra. Imilia e Gervásio. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, justificando que
moradores  da  Rua Ivoti,  entre  os  números  394  e 410,  Bairro  Vargas,  vivem anos  de  caos  e
desrespeito por parte do Município de Sapucaia do Sul.  Há quase (01)  um ano foi  relatada a
administração pública a erosão ocasionada nestes percursos em decorrência de uma canalização
de esgoto mal feita e não concluída. Os moradores relataram a situação a Defesa Civil na data de
11/12/2017, protocolando pedindo de averiguação por parte da mesma, protocolo nº 2017/28592.
Laudo  relata  o  rompimento  e  uma  possível  obstrução  da  rede  fluvial  na  localidade.  O
desmoronamento e a cratera criada por este rompimento atingiu muitas casas de munícipes que
residem em volta da canalização. Alguns moradores atingidos tiveram que sair de suas casas por
risco de desabamento, tendo que procurar outro local  e arcando com custo de seu bolso. Em
resposta ao protocolo feito a Defesa Civil, Memorando 078/2017, datado de 12/102/2017, solicita a
Secretaria de Obras a desobstrução e reconstrução, de modo urgente, da canalização fluvial do
local, as obras até começaram e depois de muita pressão e denúncia dos moradores, porém foram
suspensas.  Diante  disso,  com o apoio  dos Vereadores que o secundaram, solicita  informação
através da Secretaria Municipal de Obras, de como ficará os materiais que estão jogados no local?
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O que vai ser feito para que não haja degradação ou roubo dos mesmos? E qual a previsão de
retorno  e  finalização  dessa  obra?  Fotografias  anexas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Jorge e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, justifica que através de Gabinete
Itinerante, recebeu denúncia por parte de moradores do Bairro Santa Catarina. Os mesmos alegam
que havia uma antiga oficina no local, na Av. Leônidas de Souza, 477 esquina com a Rua Rui
Ramos.  Neste  local  há  carros  com  emblema  da  Prefeitura  de  placas  IWV  6576,  IWV  6939
(Secretaria de Trânsito) e IFJ 4096 (Secretaria de Obras) totalmente destruídos por colisões e por
roubo de peças. A população alega que a antiga oficina não funciona mais há muito tempo, os
carros  estão  abandonados  sendo  depredados.  Há  invasão  constantemente  por  vândalos  que
roubam as peças dos veículos. Diante disso, com o apoio dos Vereadores que o secundaram,
solicita informações por parte do Executivo, através da SMST e SMO, de quanto tempo esses
carros estão neste local? Porque foram deixados lá? A Prefeitura nos dias atuais faz locação de
veículos? Porque os mesmos na época não foram consertados ou destinados a demanche se
foram  inutilizados  por  perda  total.  Conforme  verificado  pelo  portal  de  transparência  o  Poder
Executivo fez compra de novos veículos nesta gestão de aproximadamente 12 veículos! E 3 (três)
estão se deteriorando num pátio  qualquer.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos
Vereadores  Jorge  e  Cleber.  03)  Ao  Prefeito,  justificando  que  através  de  Gabinete  Itinerante,
receberam inúmeras reclamações de pais e alunos sobre o estado crítico dos muros da Escola
Aurialícia Chaxim, a mesma está em completo abandono. Cabe frisar que o muro corre o risco de
cair e ainda causar acidente grave tanto à população e aos próprios alunos que passam pelo local.
Desta forma, diante do exposto e com o apoio dos Vereadores que o secundaram, requer através
da SMO o conserto de forma urgente ao muro da Escola Aurialícia Chaxim, localizada na Rua das
Dálias, 63 – Passo de Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Marquinhos, Jorge e Cleber.  Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST,
estudo  de  viabilidade  técnica  para  a  instalação  de  redutores  de  velocidade  na  Rua  Ademar
Caetano da Silveira, Bairro Sete, assim como instalação de placa de sinalização escolar e repintura
da faixa de segurança na via. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra.
Imilia, Cleber e Raquel.  02)  Ao Prefeito, solicitando através da SMO, operação tapa-buracos na
Rua Dois Amigos, Bairro Primor e Rua São Jorge, Bairro São José (nesta rua já havia sido pedido
através  de  Requerimentos  Verbais  de  28/08/2018  e  13/09/2018).  03)  Ao  Prefeito,  solicitando
através das SMST e SMO, estudo  de viabilidade técnica para a  instalação de  um redutor  de
velocidade  na  Rua  Tropeiros,  próximo  a  Rua  Montesul,  Bairro  Pasqualini.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Caco e Raquel. Vereador Cleber – 01) Ao
Prefeito, solicitando através da SMO, a troca de lâmpadas queimadas na Rua Santa Cruz, nºs 490
e  493,  Bairro  Sete.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Caco,
Marquinhos e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, o recolhimento de lixos e
galhos  na  Rua São Caetano,  esquina  com a  Rua das  Missões,  Bairro  Vargas.  Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Raquel.  03) (Nome da Casa)  Ao 33º
BPM, parabenizando o Soldado Giliard Saraiva dos Santos (Bagé), Soldado Sérgio Formentim da
Silveira e Soldado Guilherme Gonçalves Rodrigues, pela orientação que passaram por telefone
para uma avó e pelo êxito que tiveram em salvar a vida de uma bebê. Aprovado. Vereador Jorge –
01)  Ao  Prefeito,  solicitando  esforço  e  agilidade  na  licitação,  para  a  compra  de  materiais  de
iluminação pública, para a Secretaria Municipal de Serviços e Mobilidade Urbana. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos, Dra. Imilia, Caco e Maninho.
Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, parabenizando o Secretário Municipal de Serviços e Mobilidade
Urbana, pelo excelente trabalho que vem fazendo no Município. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia e Marquinhos.  Vereador Caco – 01)  Ao Prefeito,
parabenizando  a  SME  e  administração  pelo  incentivo  que  está  sendo  a  prática  de  esportes
feminino no Município, principalmente o FUTSAL, que está crescendo cada vez mais. Aprovado por
unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Adão,  Marquinhos,  Gervásio,  Nelson,
Raquel e Ventania.  02)  Parabenizando o Time LANCE Futebol 7 de Sapucaia do Sul, pela sua
colocação  em  2º  Lugar  no  Campeonato  Brasileiro  2018.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação  dos  Vereadores  Jorge,  Cleber,  Gervásio,  Raquel,  Adão  e  Dra.  Imilia. 03)
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Parabenizando o Senhor Vanderlei, responsável pela Associação do Bairro Vargas, pelo cuidando
que tem pelo campo do bairro e também ao redor. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos  Vereadores  Nelson,  Marquinhos,  Adão,  Jorge,  Maninho,  Dra.  Imilia  e  Cleber.  Vereador
Ventania – 01)  Ao Prefeito,  solicitando através da SMO, a limpeza, jateamento e conserto da
calçada da Rua Djalma Sassi, nº 804, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Gervásio, Caco e Jorge. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMST,
a colocação de quebra-mola na Rua Palmares, em frente ao nº 430, Bairro Pasqualini. Aprovado
por  unanimidade.  Vereador  Maninho  –  01)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMST,  a
manutenção da faixa de pedestres na sinaleira da Av. Lúcio Bitencourt com a Av. Rubem Berta,
próximo a Padaria  do  Alemão.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores
Raquel, Caco, Jorge e Ventania. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST,
que seja feito mão única na Rua Leopoldo Scharlau, do trecho da Av. João Pereira de Vargas até a
Rua  Fernando  de  Noronha.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores
Ventania  e  Raquel.  02)  Ao Prefeito,  solicitando através  da SMSMU a  troca  de três  lâmpadas
queimadas na Rua Capitão Camboim, na quadra entre a Av. João Pereira de Vargas e Rua Nossa
Senhora  da  Conceição.  Aprovado por  unanimidade,  com a  associação dos Vereadores  Jorge,
Adão, Caco e Gervásio.  Vereador Cleber -  Ao Prefeito, externando repúdio, pois recentemente
levou  alguns  oficios  em nome  de  seu  Gabinete  Parlamentar  em  Secretarias  do  Município  e
nenhuma aceitou, alegando que por determinação do Senhor Prefeito, tudo deve ser entregue via
protocolo. Porém, sabe-se que do protocolo até chegar a secretaria competente as vezes levam
meses,  sendo  que  muitas  vezes  são  pedidos  simples  como  troca  de  lâmpadas  queimadas.
Considera  que  esta  atitude  é  um  desrespeito  com  o  Poder  Legislativo,  porque  pretendem
burocratizar cada vez mais. Aprovado. Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos,
foram  lidos  os  Projetos  que  aguardam  pareceres  e  contestação.  Neste  instante  o  Vereador
Presidente,  solicitou  a  aquiescência  do  Plenário  para  que  as  Comissões  se  reunissem  e
apresentassem Parecer aos Projetos de Títulos de Cidadão Sapucaiense e após fossem incluídos
na  pauta  da  Ordem do  Dia  para  votação.  Foi  aprovado  por  unanimidade.  Processos  em 1ª
discussão e votação:  PROC. nº 20.945/478/2018  – Origem do Vereador Marco Antônio da Rosa
(Marquinhos) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 085/2018 - “Dá nova redação ao artigo 2º do
Projeto de Lei nº 3545/2014”. Comissão de Legislação e Justiça. NESTA DATA, o Vereador Autor,
retirou o Projeto para adequação.  PROC. n° 20.957/490/2018 –  Origem do Vereador Gervásio
Santana – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 088/2018 - “Outorga Título de Cidadão Sapucaiense
ao  Sr.  Alessandro  Franzágua  da  Fonseca”.  NESTA  DATA,  discutiu  o  Projeto  o  Vereador
Gervásio, em votação, foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação.  Neste
instante,  às onze horas e  trinta  e  cinco minutos,  a Sessão foi  suspensa para  as Comissões
apresentar Pareceres aos Projetos: Reaberta a Sessão às onze horas e quarenta e cinco minutos.
Com a aquiescência do Plenário, foram incluídos para 1ª votação:  PROC. nº 20.965/498/2018 –
Origem do Vereador Ventania – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 095/2018 – “Outorga o Título de
Cidadã Sapucaiense  à  Sra.  Lenir  Flores  da  Silva”.  Nesta  data,  discutiu  o  Projeto  o  Vereador
Ventania  e  encaminhou  votação  o  Vereador  Gervásio;  em  votação  foi  aprovado  por
unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.966/499/2018 – Origem da Vereadora Dra.
Imilia – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 096/2018 - “Outorga o Título de Cidadã Sapucaiense à
Sra. Ana Maria Juliano”.  Nesta data, discutiram o Projeto a Vereadora Dra. Imilia, Vereadores
Jorge e Gervásio,  em votação foi  aprovado por  unanimidade,  em 1ª  discussão e  votação.
PROC. nº 20.955/488/2018 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 29/18 – PROJETO DE LEI
EXECUTIVO  nº  31/2018  -  “Regulamenta  o  pagamento  de  honorários  de  sucumbência  aos
Procuradores e Advogados públicos do Município de Sapucaia do Sul, com fundamento no art. 22 da
Lei Federal nº 8.906/1994 e art 85, §19 da Lei Federal nº 13.105/2015”. Nesta data, foi aprovado por
unanimidade, com inclusão de Emenda Modificativa – Origem do Vereador Marquinhos, em 1ª
discussão e votação. PROC. nº 20.968/501/2018 – Origem do Vereador Cleber Alemão – PROJETO
DE LEI LEGISLATIVO nº 098/2018 - “Outorga o Título de Cidadão Sapucaiense ao Sr. Moacir Gilberto
Becker”.  Nesta  data,  discutiu  o  Projeto  o  Vereador  Cleber;  em  votação  foi  aprovado  por
unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. n° 20.958/491/2018 –  Origem da Vereadora
Raquel – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 089/2018 - “Outorga o Título de Cidadão Sapucaiense
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ao Sr. Alex Sander Lima Moraes Prestes”.  Nesta, data discutiu o Projeto a Vereadora Raquel,
encaminhou votação o Vereador  Cleber;  em votação foi  aprovado por unanimidade,  em 1ª
discussão e votação. PROC. n° 20.959/492/2018 – Origem do Vereador Jorge – PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO nº 090/2018 - "Outorga Título de Cidadão Sapucaiense ao Sr. Jesus Clemente Silveira
Pereira".  Nesta data, discutiram o Projeto os Vereadores Jorge e Marquinhos, em votação foi
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.967/500/2018 – Origem do
Vereador  Adão – PROJETO DE LEI  LEGISLATIVO nº  097/2018 – “Outorga  o Título  de Cidadão
Sapucaiense ao Sr. João Rodrigues da Fonseca”. Nesta data, discutiu o Projeto o Vereador Adão,
em  votação  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1ª  discussão  e  votação.  PROC.  n°
20.960/493/2018 –  Origem do Vereador Nelson – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 091/2018 -
"Outorga título de Cidadão Sapucaiense ao Sr. Pr. Joel  Corrêa da Silva". Nesta data, discutiu o
Projeto  o Vereador  Nelson,  em votação foi  aprovado por  unanimidade,  em 1ª  discussão e
votação.  PROC.  n°  20.961/494/2018  –  Origem  do  Vereador  Maninho  –  PROJETO  DE  LEI
LEGISLATIVO nº 092/2018 - “Outorga Título de Cidadão Sapucaiense a Sra. Neusa Maria Ostermann
de Abreu".  Nesta data, discutiu o Projeto o Vereador Maninho, em votação foi aprovado por
unanimidade,  em 1ª  discussão e  votação.  PROC.  n°  20.962/495/2018  – Origem do  Vereador
Gervásio  –  PROJETO DE LEI  LEGISLATIVO nº  093/2018 -  "Dispõe  sobre  a  execução  do  Hino
Nacional,  Rio-Grandense  e  de  Sapucaia  do  Sul.,  nas  Escolas  da  Rede  Municipal."  Nesta  data,
discutiu o Vereador Gervásio; encaminharam votação os Vereadores Jorge e Dra. Imilia;  em
votação  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1ª  discussão  e  votação.  Processos  em  2ª
discussão e votação:  PROC. nº 20.868/401/2018  – Origem do Vereador Marco Antônio da Rosa
(Marquinhos) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 060/2018 – “Dispõe sobre a obrigatoriedade da
pintura refletiva nos cavaletes e placas de sinalização de serviço e obras realizadas em vias públicas
ou à margem delas  no âmbito  do  Município  de Sapucaia  do  Sul”.  Documentação complementar
entregue em 22.11.2018.  Em 13.11.2018 discutiram o Projeto os Vereadores Marquinhos, Imília,
Raquel, Jorge e Maninho; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e
votação. Em 29.11.2018 encaminharam à votação os Vereadores Marquinhos e Jorge; em votação o
Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, foi aprovado por
unanimidade, em 2ª discussão e votação. PROC. nº 20.898/431/2018 – Origem do Vereador Marco
Antônio  da  Rosa  (Marquinhos)  –  PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  nº  071/2018  –  “Proíbe  a
comercialização de determinados produtos que colaborem para a obesidade, diabetes, hipertensão
em  cantinas  e  similares  instalados  em escolas  públicas  e  privadas  no  âmbito  do  Município  de
Sapucaia do Sul”.  Prazo para contestação: 17.10.2018. Contestação apresentada em 11.10.2018.
Negada a contestação em 08.11.2018 pela Comissão de Legislação e Justiça. Recurso protocolado
em 22.11.2018. Em 27.11.2018 discutiram o Projeto os Vereadores Marquinhos e Imília; em votação o
Projeto  foi  aprovado por  unanimidade,  em 1ª  discussão  e  votação. Em 29.11.2018  o  Vereador
Gervásio  solicitou  o  adiamento  da  votação  por  1  (uma)  sessão  para  inclusão  de  Emenda
Modificativa. Aprovado por unanimidade, devendo retornar para votação em 04.12.2018. NESTA
DATA,  foi  solicitado  adiamento  de  votação,  por  01  (uma)  Sessão.  Aprovado  por
unanimidade.  PROC.  nº  20.906/439/2018  –  Origem  do  Vereador  Marco  Antonio  da  Rosa
(Marquinhos) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 076/2018 – “Dispõe sobre a obrigatoriedade da
disponibilização  em  braille  em  bares,  restaurantes  e  estabelecimentos  similares,  no  âmbito  do
Município de Sapucaia do Sul”.  Prazo para contestação: 22.11.2018. Contestação protocolada em
22.11.2018. Contestação deferida em 22.11.2018. Em 29.11.2018 discutiram o Projeto os Vereadores
Marquinhos e Imilia;  em votação o Projeto  foi  aprovado por 9 (nove)  votos favoráveis  (Maninho,
Raquel, Ventania, Adão, Caco, Jorge, Cléber, Gervásio e Marquinhos) e 1 (um) contrário (Imilia), em
1ª discussão e votação. NESTA DATA, foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação.
PROC. nº 20.907/440/2018 – Origem do Vereador Marco Antonio da Rosa (Marquinhos) – PROJETO
DE LEI LEGISLATIVO nº 077/2018 – “Estabelece a possibilidade de defesa através da internet contra
autuação  municipal  por  infração  de  trânsito”.  Prazo  para  contestação:  22.11.2018.  Contestação
protocolada em 22.11.2018. Contestação deferida em 22.11.2018. Em 29.11.2018, discutiu o Projeto o
Vereador Marquinhos; encaminharam à votação os Vereadores Cléber  e Gervásio;  em votação o
Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, foi aprovado por
unanimidade, em 2ª discussão e votação. PROC. nº 20.915/448/2018 – Origem do Vereador Marco
Antônio da Rosa (Marquinhos) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 079/2018 - “Outorga o Título de
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Cidadão  Sapucaiense  ao  Sr.  Mustafa  Kalil  El  Abd  Rizeo”.   Em 29.11.2018,  discutiu  o  Projeto  o
Vereador Marquinhos; encaminhou à votação o Vereador Cléber; em votação o Projeto foi aprovado
por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, foi aprovado por unanimidade, em 2ª
discussão  e  votação.  PROC.  nº  20.926/459/2018  – Origem  do  Vereador  Gervásio  Santana  –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 082/2018 - “Obriga restaurantes, bares, lanchonetes, bancas,
barracas,  ambulantes  e  similares  autorizados  pela  Prefeitura  a  não  usarem  e  não  fornecerem
canudinhos  de  plástico  aos  seus  clientes”.  Em  29.11.2018,  discutiram  o  Projeto  os  Vereadores
Gervásio, Marquinhos e Jorge; encaminhou à votação o Vereador Gervásio; em votação o Projeto foi
aprovado  por  unanimidade,  em  1ª  discussão  e  votação.  NESTA  DATA,  discutiu  o  Vereador
Gervásio, em votação foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação.  PROC. nº
20.938/471/2018  –  Origem  do  Poder  Executivo  –  Mensagem  nº  25/18  –  PROJETO  DE  LEI
EXECUTIVO nº 28/2018 - “Dispõe sobre a regulamentação e funcionamento dos escritórios virtuais,
'coworkings', 'business centers' e assemelhados no âmbito do Município de Sapucaia do Sul, e dá
outras providências”.  Em 29.11.2018, o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e
votação.  NESTA DATA, foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação.  PROC. n°
20.947/480/2018  – Origem do Vereador Gervásio Santana – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº
087/2018 - “Cria o Título Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente no âmbito do Município de
Sapucaia do Sul”.  Em 29.11.2018, discutiu o Projeto o Vereador Gervásio; em votação o Projeto foi
aprovado  por  unanimidade,  em  1ª  discussão  e  votação.  NESTA DATA,  discutiu  o  Projeto  o
Vereador Gervásio, em votação foi aprovado por unanimidade,  em 2ª discussão e votação.
Não havendo mais Processos a serem votados: Questão da Ordem a Vereadora Raquel, fez a leitura
da Ata da Comissão de Saúde, sobre o cidadão que aguardava a troca de prótese; o cidadão foi
hospitalizado e a Fundação está tentando agilizar a cirurgia no hospital de referência que é Canoas.
Questão de Ordem os Vereadores Jorge, Gervásio e Dra. Imilia, agradeceram a parabenizaram a
atitude  da  Comissão  de  Saúde.  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Os  Vereadores
inscritos transferiram seus 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 doze 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  Divisão  de
Processos Legislativos. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 04 de dezembro de 2018.

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