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            Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (06/12/2018),
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  81ª  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; Gervásio – PP; Jorge –
PSD; Cleber – PP; Adão – PT; Caco – MDB; Ventania – PRB; Raquel – PT; 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: Leitura  dos  Expedientes  Recebidos:  Mensagens
Executivas nºs 035/18 – LOA e 036/18 – REFIS; Proj. de Lei Legs. nº 099/2018, de origem da
Vereadora Raquel; Proj. de Lei Legs. nº 100/2018, de origem do Vereador Cleber; Indicação
de nº 368/2018,  de origem da Vereadora Imília;  Indicação de nº 362/2018,  de origem do
Vereador Gervásio; Indicação de nº 361/2018, de origem do Vereador Marquinhos;  Indicação
de  nº  369/2018,  de  origem  do  Vereador  Caco;  todas  aprovadas  por  unanimidade;  Lida
Emenda Modificativa de origem do Vereador Gervásio ao Proj. de Lei Legs. nº 071/2018,
de origem do Vereador Marquinhos (para tanto Vereador Gervásio retirou a Emenda
anterior –   Protocolo nº 14.244 para arquivo e apresentou a nova – Protocolo 14.281);
Atas  nºs  10.189  e  10.183,  que  foram  aprovadas  por  unanimidade,  sem  alterações  nem
retificações. Passou-se ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais:
Vereador MANINHO – 01) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando a troca de duas tampas
de boca de lobo, na Rua Silvio Sanson esquina com a Rua João Cândido, Bairro Piratini.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Ventania, Raquel,
Marquinhos  e  Gervásio.  Vereador  CACO –  01)   Parabenizando  os  times  femininos  que
disputaram no Ginásio Kurashiki a final do 4º Municipal Feminino de Futsal, classificados em
1º lugar:  Amigas do Feijão;  2º  lugar:  Impacto Futsal;  3º  lugar:  LDU, bem como, os times
masculinos  que  disputaram  a  final  do  Campeonato  Municipal  Série  Ouro  de  Futsal
classificados em 1º lugar: Jardim Bayer; 2º lugar: Amigos do Feijão; 3º lugar: Real Sapucaia.
O Evento contou com mais ou menos mil pessoas que assistiam os jogos, lotando o Ginásio.
Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. 02) À RGE
Sul, solicitando atenção a situação do poste localizado na Rua Dr. Silveira, em frente ao nº 91,
Bairro  Piratini,  pois  está  prestes  a  cair.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos
Vereadores  Cleber,  Gervásio,  Adão  e  Ventania.  Vereador  ADÃO  –  01) À  CORSAN,
solicitando o conserto de um vazamento de água, localizado no meio da Rua Estevan Nunes
de Vargas,  em frente  ao nº  193,  Bairro  João de  Barro.  Aprovado por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Caco, Jorge, Ventania, Cleber,  Imília,  Gervásio e Marquinhos.
Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando limpeza e conserto de
brinquedos  da  Praça  da  Rua Nair  da  Silva  Rufino,  Bairro  Jardim América.  Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber,  Marquinhos, Gervásio, Imilia, Adão,
Caco e Ventania.  Vereador CLEBER – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando troca
de lâmpada  na Rua Dona Arlinda, nº 183, Bairro Freitas. Aprovado por unanimidade. 02) À
Unidade Parceiros Voluntários de Sapucaia do Sul, ao Lions Centro, ao Lions Guianuba e
Clube de Mães, parabenizando pelas atividades exercidas em nosso Munícipio. Aprovado por
unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. 03) Ao Prefeito, ao SESI
Sapucaia do Sul,  ao Ministério Público e a Empresa Nacional  Supermercados, solicitando
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explicações referente ao prédio abandonado na Rua Monteiro Lobato, nº 754, esquina com
Avenida  José  Joaquim,  Bairro  COHAB.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Jorge, Caco, Ventania, Gervásio, Imília e Marquinhos. 04) Ao Prefeito, através da
SMMA, à RGE Sul, solicitando a poda de duas árvores que estão em contato com a rede de
energia,  na  Rua  Candelária  nº  1187,  Bairro  Fortuna.   Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Gervásio,  Imília,  Marquinhos,  Jorge,  Adão,  Caco  e  Ventania.
Vereador GERVÁSIO – 01) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando conserto de tampa de
bueiro quebrada, na Rua Primavera esquina com a Rua Sepé Tiaraju, Bairro Sete. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Maninho, Raquel, Cleber e Marquinhos.
02) Ao  Prefeito,  através  da  SMST,  solicitando  o  reavivamento  da  pintura  da  faixa  de
segurança na Rua Américo Vespúcio,  esquina com a Rua Justino Camboim, Bairro  Sete.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  Jorge, Caco, Ventania, Cleber,
Maninho e Raquel. 03) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando conserto de buraco na Rua
Ari Cabral, próximo ao nº 368, Bairro Sete. Aprovado  por unanimidade, com associação dos
Vereadores Raquel,  Maninho, Adão, Cleber e Jorge.  Vereadora IMILIA – 01)  Ao Prefeito,
através da SMGP, visto que através de Gabinete Itinerante recebeu uma reivindicação por
parte  dos   Técnicos  Municipais  de  Sapucaia,  cópia  anexa.  Os  mesmos  alegam  uma
discriminação  quanto  à  classe  de  técnicos,  pois  a  administração  do  Poder  Executivo
sancionou em 2013 duas leis, que beneficiam apenas algumas categorias profissionais, são
elas: Lei nº 3.517/2013, que concedem verbas por dedicação exclusiva, por tempo integral e
por responsabilidade técnica (VRT), somente a Engenheiros, Geólogos, Biólogos e Arquiteto;
e a Lei nº 3.474/2013, que concede verba de representação aos Procuradores e Advogados
Municipais lotados a PGM. O questionamento vem no sentido de que querem informações do
porque  foram criadas  essas  Leis  apenas  para  as  categorias  acima.  Servidores  Técnicos
pedem justiça  e  igualdade no  tratamento  salarial,  visando assim correção de  defasagem
histórica. Os mesmos inclusive fizeram protocolo junto a Prefeitura na data de 04.10.2018, nº
20730/2018, porém até hoje não foram respondidos. No caso em questão, viemos também
questionar onde fica a aplicação ao princípio da Isonomia, princípio esse  que refere-se a
igualdade prevista no art.  5º,  “caput”,  da Constituição Federal,  segundo o qual  todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O art. 461 da Consolidação das Leis
do Trabalho, também nos relata o princípio de isonomia salarial entre os empregados está
baseado no salário igual para trabalhos de igual natureza, efícácia e duração, sem distinção
de nacionalidade, sexo, raça, religião ou estado civil.  Diante disso, vem solicitar informações
por  parte  do  Executivo   do  porque  há  essa  desigualdade  entre  servidores  técnicos
municipais? Porque foi criada duas leis apenas, privilegiando certas classes profissionais? Há
algum projeto para os demais servidores técnicos quanto ao reajuste salarial, com objetivos
de corrigir defasagens? Requerimento aprovado por unanimidade. 02) Ao  Prefeito, através da
SMST, e à Brigada Militar, visto que através de Gabinete Itinerante, recebeu uma denúncia
por parte de moradores que residem nas imediações, junto a Avenida João Pereira de Vargas,
1.370 e 1.437. Neste local há dois comércios – “Disk Ceva Avenida” e “Taberna do álcool”, os
quais são pontos de concentração   de adolescentes e jovens.  Através desta aglomeração os
moradores  fizeram  abaixo  assinado,  cópia  em  anexo,  em  repúdio  solicitando  medidas
cabíveis por parte do Poder Público para manter a ordem e o silêncio no local à noite. Os
frequentadores  utilizam esses  locais  para  colocar  seus  automóveis  com som máximo de
volume, sem respeitar os limites de horários e decibéis legais. Ainda no local há consumo de
álcool, drogas e prostituição, sem nenhuma fiscalização. Os mesmos ameaçam as pessoas
que  reclamam  e  se  acham  donos  da  rua  trancando  as  garagens  dos  moradores  ao
estacionarem seus veículos. Ocorrem brigas frequentes no local. Nesta Câmara Legislativa foi
aprovado a pouco tempo o Projeto de Lei 20.869/2018, de autoria do Vereador Marquinhos,
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cujo projeto “Regulamenta a fiscalização de sons produzidos por equipamentos utilizados em
veículos”,  aguardando  apenas  ser  sancionado.  Nosso  CTB  é  bem  claro  quanto  aos
procedimentos  para caracterização da infração prevista no Art. 228  - “Usar no veículo equip
c/ som em volume/frequência não autorizados pelo CONTRAN”.   Está regulamentado pela
Resolução nº 204/06 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Tal Resolução traz a
regulamentação do volume, como também frequência dos sons produzidos por equipamentos
utilizados em veículos. Diante disso, vem solicitar por parte dos Poderes competentes uma
providência a ser tomada com urgência para resolver o problema dos moradores com relação
a poluição sonora e perturbação alheia ocorrida nas imediações junto a Avenida João Pereira
de Vargas, nºs 1.370 e 1.437. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Marquinhos, Cleber, Gervásio, Jorge, Ventania, Maninho e Nelson. Vereador MARQUINHOS
– 01)  Ao Prefeito, através da SMSMU e SMMA, solicitando um esforço do Executivo, para
que sejam  colocadas lixeiras nas passarelas de nossa cidade, pois os munícipes reclamam
que as mesmas estão sempre sujas e não há onde fazer o descarte do lixo. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio,  Imília,  Maninho,  Jorge,
Ventania e Raquel.  02) Ao Prefeito, através da SMSMU e SMST, solicitando fiscalização de
um container que está em situação irregular,  obstruindo parte da Rua Cariri,  Bairro Nova
Sapucaia,  causando risco de acidentes.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos
Vereadores Cleber, Gervásio, Ventania, Jorge, Adão e Raquel.  03)  Ao Prefeito, através da
SME e à Comissão de Educação da Casa, solicitando esclarecimento no que tange a uma
denúncia gravíssima, veículada na página “Sapucaia do Sul Alerta”, no Facebook, onde um
professor que não se identifica para não ser perseguido, denuncia uma suposta ingerência de
equipes diretivas em nossas escolas com o intuito de forçar aprovação de alunos inaptos.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Ventania, Cleber,
Gervásio e Imília. Vereadora RAQUEL – 01) Ao Secretário Adriano Mazzuchello, da SMSMU,
agradecendo  pelo  pronto  atendimento  na  situação  do  Bairro  Jardim  América,  fazendo  a
instalação das lâmpadas em diversas ruas. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Cleber,  Gervásio,  Imília,  Marquinhos, Jorge,  Adão, Ventania e Nelson. 02)  Ao
Prefeito,  através  da  SMSMU,  solicitando  limpeza  e  retirada  de  lixos  e  entulhos  em toda
extensão  da  Avenida  Mauá,  Bairro  Centro,  principalmente  em  frente  ao  CFC  Energia.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Adão, Ventania,
Cleber, Gervásio e Marquinhos.  03)  Ao Prefeito, através da SMO, o reparo de um buraco
localizado na Rua Monteiro Lobato, esquina com a Rua Alfredo Scharlau, Bairro COHAB.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Ventania,  Cleber,
Gervásio e Marquinhos.  04)  À RGE Sul,  solicitando troca de um poste localizado na Rua
Teixeirinha, em frente ao nº 59, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania, Cleber, Gervásio e Marquinhos.  Vereador
JORGE – 02) Condolências aos familiares do Atleta José Tarcíso de Souza, o “flecha negra”,
pelo seu falecimento. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder
Legislativo. Vereador MANINHO – 02) À toda equipe organizadora do “Natal Luz Tchê”, pelo
excelente trabalho realizado, sem nenhum recurso, com todas as churrasqueiras juntas, após
um baile, para interação de todos os piquetes. Aprovado por unanimidade, o Requerimento
será em Nome do Poder  Legislativo.  Vereador NELSON – 01)  Ao Prefeito,  solicitando
informações sobre a atual  situação de algumas obras que estão pendentes no Município,
como a reforma do Hospital Getúlio Vargas e o Distrito Industrial, também pergunta quando
será implantado o Projeto da ”área azul”, visto já haver lei sobre o assunto e para onde irá o
monumento da bílblia que até então está na frente do Hospital. Aprovado por unanimidade, o
Requerimento será  em Nome do  Poder  Legislativo. 02)  Ao Prefeito,  através  da  SMP,
solicitando informações sobre o  grande problema para se conseguir  um alvará,  assim as
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pessoas não estão podendo trabalhar. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em
Nome do Poder Legislativo.  03) Ao Prefeito, através da SMS, solicitando que a Secretaria
seja mais próxima do Centro, pois o local onde está é muito longe de tudo. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Cleber,  Marquinhos e Caco.  04) Ao
Prefeito,  através  da  SMST,  solicitando  que  não  sejam  realizadas  barreiras,  em  horário
impróprio, como fizeram em um dia às 17:55hs, no centro da cidade, pois foi um verdadeiro
caos, mas que tenham boas notícias ao invés de se preocupar apenas com arrecadação de
multas.  Aprovado por  unanimidade,  com associação do Vereador  Marquinhos.   Vereador
CLEBER  –  01) Ao  Prefeito,  solicitando  informações  atualizadas  sobre  quais  Deputados
Federais que enviaram Emendas Parlamentares para o Município de Sapucaia do Sul e quais
as Emendas que chegaram. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em Nome do
Poder Legislativo. Após o Espaço dos Requerimentos Verbais, às onze horas e cinquenta e
cinco  minutos,  a  Sessão  Plenária  foi  interrompida,  a  fim  das  Comissões  se  reunirem  e
apresentarem seus Pareceres; retomada a Sessão às doze horas e dez minutos.  O Vereador
Maninho solicitou a inclusão do Projeto do “REFIS” - Mensagem nº  036/18, com nº de Proc.
20.981/514/2018; inclusão aprovada por unanimidade – Altera a redação do Art. 5º, da Lei
Municipal  nº  3.876,  de  23.11.2018,  que  Institui  o  Programa  de  Recuperação  Fiscal  no
Município de Sapucaia do Sul. Em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª
votação. Passou-se a votação dos seguintes Projetos: PROC. nº 20.956/489/2018 – Origem
do Poder Executivo – Mensagem nº 33/18 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 32/2018 -
“Insere  nova  área  territorial  no  anexo  IV,  da  tabela  02  –  Descrição  dos  Limites  do
Zoneamento, Macrozona: ZM, Zona:ZM4; insere novos corredores secundários no Anexo IV,
da Tabela 02 – Descrição dos Limites do Zoneamento, Zona: CS; e revoga a descrição da
Zona Mista 1 junto a Zona Rural,  do Anexo IV, da Tabela 02 – Descrição dos Limites do
Zoneamento,  Macrozona:  ZM,  Zona:  ZM1,  todos  da  Lei  Municipal  nº  2.896,  de  11  de
novembro de 2006, que Institui o Plano Diretor, as Diretrizes, adequando-se ao Estatuto das
Cidades e dá outras providências”. NESTA DATA o Vereador Cleber solicitou adiamento de
votação por 01 (uma) Sessão, pedido aprovado por unanimidade, devendo retornar em
11.12.2018. PROC. nº 20.939/472/2018 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 30/18 –
PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 29/2018 - EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI
DE  INICIATIVA DO  PODER  EXECUTIVO  INSTAURADO  PELA MENSAGEM  Nº  17/2018
(Processo Nº: 20684/2018), que visa “Altera a redação dos artigos 66, 67, 70, 170, 171, 175,
176  e  177,  inserir  os  artigos  177-A,  177-B  e  177-C  e  revoga o  artigo  68,  todos  da  Lei
Municipal nº 662, de 13 de fevereiro de 1978, que “institui o Código de Edificações e disciplina
sua aplicação”. NESTA DATA o Vereador Marquinhos solicitou adiamento de votação até
o final desta Gestão, pedido aprovado por unanimidade.   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 aprovação de Emenda Modificativa. Aprovado
por unanimidade, devendo retornar para votação em 04.12.2018. Em 04/12/2018, o Vereador
Gervásio  solicitou  adiamento  de  votação,  por  01  (uma)  Sessão;  sendo  aprovado  por
unanimidade. NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade, com a inclusão da
Emenda,  em 2ª  discussão  e  votação.  PROC.  nº  20.955/488/2018  –  Origem  do  Poder
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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”. Em 04/12/2018, com a aquiescência
do Plenário,  foi  incluído na Pauta da Ordem do Dia, para votação. Nesta mesma data, o
Projeto com inclusão da Emenda Modificativa – Origem do Vereador Marquinhos, foi aprovado
por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por
unanimidade,  em  2ª  discussão  e  votação.  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”.  Em 04/12/2018,  foi
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta data, o Projeto foi aprovado
por unanimidade, em 2ª discussão e 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”. Em 04/12/2018, com a aquiescência do
Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia, para votação. Na mesma data, discutiu o
Projeto o Vereador  Ventania,  em votação o Projeto foi  aprovado por unanimidade,  em 1ª
discussão  e  votação.  Nesta  data,  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  2ª
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”. Em 04/12/2018, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta
da Ordem do Dia, para votação. Na mesma data, discutiu o Projeto a Vereadora Dra. Imilia,
em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta data,
o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  2ª  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”. Em
04/12/2018, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia, para
votação. Na mesma data, discutiu o Projeto o Vereador Cleber Alemão, em votação o Projeto
foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1ª  discussão  e  votação. Nesta  data,  o  Projeto  foi
aprovado por unanimidade, em 2ª 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 ao Sr. Alex Sander Lima Moraes Prestes”. Em 04/12/2018,
com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia, para votação. Na
mesma data, discutiu o Projeto a Vereadora Raquel, em votação o Projeto foi aprovado por
unanimidade,  em  1ª  discussão  e  votação. Nesta  data,  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade,  em  2ª  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".  Em 04/12/2018, com a aquiescência
do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia, para votação. Na mesma data, discutiu o
Projeto  o  Vereador  Jorge,  em  votação  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1ª
discussão  e  votação. Nesta  data,  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  2ª
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”. Em 04/12/2018, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta
da Ordem do Dia, para votação. Na mesma data, discutiu o Projeto o Vereador Adão, em
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta data, o
Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  2ª  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".  Em
04/12/2018, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia, para
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votação. Na mesma data, discutiu o Projeto o Vereador Nelson, em votação o Projeto foi
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta data, o Projeto foi aprovado
por unanimidade, em 2ª 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".  Em 04/12/2018,  com a
aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia, para votação. Na mesma
data,  discutiu  o  Projeto  o  Vereador  Maninho,  em  votação  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade,  em  1ª  discussão  e  votação. Nesta  data,  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade,  em  2ª  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." Em 04/12/2018, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem
do Dia, para votação. Na mesma data, discutiram o Projeto os Vereadores Gervásio, Jorge e
Dra. Imilia, em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação.
Nesta data,  o Projeto foi  aprovado por unanimidade,  em 2ª discussão e votação.  O
ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS foi transferido 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 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, 06 de
dezembro de 2018.

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