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                   Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete
(21.02.2017),  às dezessete horas,  na Sala Tiradentes,  Plenário da Câmara de Vereadores de
Sapucaia do Sul, reuniram-se os Vereadores do Município para trabalhos relativos à 2ª Sessão
Plenária  Ordinária,  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:  CACO (PMDB); VENTANIA (PRB); ADÃO DA SILVA (PT); CLEBER (PP); GERVÁSIO
(PP); MIRIAM RAQUEL (PT); JORGE (PSD); NELSON (SD); MANINHO (PMDB); IMILIA (PTB)
e Marquinhos(PSB). Após constatar o  quorum  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: Vereador  Maninho  –  Secretário,  fez  a  leitura  dos  Expedientes
Recebidos: Ofício 01/2017 – Real Rodovias, RT 154618/2016 – OI, Ofício 11/2016 – SMICAA,
Ofício  005/2016  –  Gabinete  do  Vereador  Gervásio  Santana,  Ofícios  2086/2016,  2092/2016,
113/2017, 115/2017,  116/2017, 119/2017, 131/2017 e 192/2017 – Gabinete do Prefeito,  Ofício
18/2017  –  Vereadora  Raquel  do  Posto,  Processo  20125/2017  –  Vereador  Carlos  Eduardo
(Maninho)  ,  Indicação 013/2017 -   Vereador  Carlos Eduardo (Maninho),  Indicações 016/2017,
017/2017,  018/2017,  019/2017 e  020/2017 – Vereador  José Carlos Dutra  dos Santos  (Caco),
Indicações  021/2017,  022/2017  e  023/2017  –  Vereador  Adão  da  Silva  (Adão  do  Calçado).
Questão de Ordem:  O Vereador  Jorge solicitou cópia das respostas de seus requerimentos.
Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:  Votação  das  Indicações:  Indicação
013/2017  -  Vereador  Carlos  Eduardo  (Maninho),  Indicações  016/2017,  017/2017,  018/2017,
019/2017 e 020/2017 – Vereador José Carlos Dutra dos Santos (Caco), Indicações 021/2017,
022/2017  e  023/2017  –  Vereador  Adão  da  Silva  (Adão  do  Calçado).  Todas  aprovadas  por
unanimidade. Requerimentos Verbais: Vereador Maninho – 01) À SMO e SMSMU solicitando que
seja efetuado uma limpeza e iluminação às margens da Avenida Justino Camboim. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Caco, Adão, Marquinhos e Gervásio. 02) À
SMO, SMSMU e SMMA, solicitando que seja feita uma limpeza e poda de árvores na Rua Isdralit
entre a escola Olaria Dauth e a Rua Carioca. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Jorge, Ventania, Caco e Nelson. 03) À SMMA, solicitando que retire imediatamente a
palmeira que não sobreviveu ao transplante e está em risco de queda na rótula em frente ao
ginásio Kurashiki. Aprovado por unanimidade.  Vereador Ventania – 01)  À Corsan, solicitando a
reparação do PVS na Rua Juventino Machado. Aprovado por unanimidade, com associação do
Vereador Caco.  02)  À RGE SUL, solicitando a troca de poste, que está em risco de queda, na
Travessa  João  dos  Santos,  em  frente  ao  número  35,  Bairro  Capão  da  Cruz.  Aprovado  por
unanimidade, com associação do Vereador Gervásio. Vereador Caco – 01) À SMST, solicitando a
colocação  de  faixas  de  segurança  em  frente  aos  blocos  que  ficam  na  esquina  do  ginásio
Kurashiki.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Jorge  e  Adão.  02)  À
Família Casanova, condolências pelo falecimento de sua mãe. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Nelson, Ventania, Marquinhos, Gervásio e Adão.  Vereador Jorge –
01) Ao Prefeito, com cópias a SMSMU e SMO, solicitando uma limpeza geral no antigo Arroio das
Pedras,  localizado  na  Rua  São  Gabriel.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Dr. Imilia, Adão, Cleber e Gervásio.  Vereador Cleber – 01)  À SMST, solicitando a
colocação de um quebra-molas ou redutor de velocidade na Avenida Justino Camboim, número
825,  em frente ao salão de festas Mulling e outro próximo ao Mercado Rissul.  Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge,  Ventania, Caco, Adão, Gervásio e Nelson.
02)  À SMO, solicitando o conserto de um buraco na faixa de pedestres, em frente ao Ministério
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Público na Avenida João Pereira de Vargas.  Aprovado por unanimidade,  com associação dos
Vereadores Jorge e Gervásio.  Vereador Gervásio – 01)  À SMO, solicitando desentupimento e
hidrojateamento  da  rede  de  esgoto  na  Rua  Paulo  Barbieri  de  Moura,  na  quadra  onde  está
localizado o número 262. E também na Rua Candelária, em frente ao número 901, ambas no
Loteamento  Primavera,  Bairro  Fortuna.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores  Caco,  Ventania  e  Adão.  02)  À SMSMU,  com cópia  à  SME,  solicitando  capina  e
limpeza  no  entorno  das  27  escolas  da  rede  Municipal.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Jorge,  Caco,  Ventania,  Raquel,  Adão  e  Nelson.  03)  Ao  Senhor
Newton  Pedro  Correa,  parabenizando  pelo  sucesso  do  Torneio  Internacional  da  Amizade,
modalidade futebol feminino, ocorrido no estádio Arthur Mesquita Dias, no final de semana dos
dias 18 e 19.02.2017. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Imilia,
Cleber, Marquinhos e Ventania. Vereadora Imília – 01) À SMSMU e SMO, solicitando colocação
de  tubulação  e  patrolamento  na  Rua  Vitor  Hugo,  Bairro  Novo  Horizonte.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Caco, Adão e Marquinhos.  02)  À SMS,
com cópia ao Prefeito, solicitando convocar o Secretário de Saúde, Senhor Neio Lucio Pereeira,
para prestar informações sobre os projetos e medidas que estão sendo adotadas para sanar as
inúmeras  denuncias  de  mau  atendimento  e  demora  na  marcação  de  exames  e  consultas.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos, Jorge, Raquel, Adão e
Caco.  03)  À  SME,  com  cópia  ao  Prefeito,  solicitando  que  seja  reimplantado  no  calendário
municipal,  a  gincana  cultural  do  Município.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do
Vereador Marquinhos.  Vereador Marquinhos – 01)  À SMSMU e SMO, com cópia ao Prefeito,
solicitando providências na Rua Sancha de Tovar, em frente a uma parada de ônibus, no número
312, Bairro Pedro Simon, pois formou-se um enorme buraco no local. Aprovado por unanimidade,
com associação da Vereadora Dr. Imília. 02)  À SMO, SMSMU e Guarda Municipal, com cópia ao
Prefeito,  solicitando  limpeza  nos  cemitérios  Pio  XIII  e  João  XXIII.  E  solicitando  uma  maior
segurança, pois familiares já relataram a presença de usuários de drogas nestes locais. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Adão e Ventania. 03) Ao Prefeito
e Ouvidoria da Prefeitura, solicitando que apure a denúncia da Senhora Elem Santana. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco e Dr. Imília. Vereadora Raquel – 01) À
SMICA, SMPU e Gabinete do Prefeito, solicitando um estudo sobre a liberação da MEI – Micro
Empreendedor Individual. Aprovado por unanimidade, com associação de todos os Vereadores.
02)  À SMS, solicitando uma atenção especial as crianças da ACAPASS, pois há relatos de que
estas crianças não estão sendo bem atendidas no Posto de Saúde do Bairro Vargas. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos, Dr. Imília, Gervásio, Cleber, Jorge,
Adão e Caco. 03) À SMMA e SMSMU, solicitando a instalação de um quebra-molas na Rua Ivotí,
próximo ao número 518, Bairro São Cristovão. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Jorge, Nelson, Cleber e Adão. Vereador Nelson – 01) Ao Supremo Tribunal Federal,
ato de repúdio sobre a decisão de julgar favorável a indenização de danos morais para presos que
se  encontram  em  celas  inadequadas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores  Dr.  Imília,  Cleber,  Gervásio,  Caco,  Ventania  e  Adão.  02)  À  Empresa  PPNI,
parabenizando pela realização do calçamento da Travessa Parati.  Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Jorge e Marquinhos. Não havendo mais Requerimentos Verbais,
foram lidos os Processos que aguardam pareceres.  O Vereador Nelson – Presidente da Casa,
convocou a Comissão de Legislação e Justiça para reunião no dia 02.03.2017 as 17:00. Neste
momento se retirou o Vereador Caco e passou o seu tempo para considerações finais para o
Vereador  Adão.  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Vereador  Jorge  –  06  min.
Cumprimentou a todos. Começou falando que parabeniza o Prefeito Dr.  Link pela sua atitude
perante  a  situação do Hospital  Getúlio  Vargas.  Disse que os  Vereadores  se reuniram com o
Prefeito, exceto o Vereador Caco que não pode estar presente, e acataram a sua decisão de
expor a situação do Hospital. Falou que se mostrou muito preocupado caso a parte de cima do
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Hospital seja fechada, o que ocasionaria um grande transtorno. Disse também, que se mostrou
preocupado com a grande quantidade de lixo espalhado pela cidade. Discorreu também que em
todo começo de ano há uma grande quantidade de lixo nas escolas da cidade. Finalizou dizendo
que deseja convidar a Comissão de Educação e Cultura e o Secretário de Educação, para efetuar
visitas nas escolas e verificar esta situação. Agradeceu e encerrou.  Vereador Adão – 06 min.
Cedidos pelo Vereador Caco. Cumprimentou a todos. Começou falando que não possui plano de
saúde e pessoas que têm condições, acham que não necessitam do nosso Hospital. Falou que o
Prefeito Dr. Link não está descumprindo a lei e sim mantendo o funcionamento do Hospital Getúlio
Vargas. Disse que a defesa do Hospital não tem nenhuma conotação política. Falou que sempre é
bem atendido no Hospital e antes do Governo do PT, tinha medo de utilizar os serviços deste
local. Finalizou dizendo que quando o ex-prefeito Ballin assumiu o Município estava um horror, e
agora ele deixou um legado a ser seguido. Agradeceu e encerrou. Vereador Ventania – 06 min.
Cumprimentou a todos. Começou dizendo que agradece a todos pela sua eleição e que fará um
bonito e respeitoso trabalho nesta Casa. Finalizou dizendo que espera que a situação do Hospital
seja revertida. Agradeceu e encerrou.  Vereador Marquinhos – 06 min. Cumprimentou a todos.
Começou falando que viu uma aberração política nesta tribuna.  Disse que parabenizar  o ex-
prefeito  Vilmar  Ballin,  fraudador  e  ladrão  do  dinheiro  público,  o  pior  Prefeito  que  governou
Sapucaia do Sul. Falou que para melhor argumentar o seu pronunciamento, disse para que o
plenário olhasse quais foram os requerimentos feitos. Disse que os problemas são nos cemitérios,
os buracos das Ruas e entre outros. Falou que a administração anterior deveria ser investigada
por uma CPI. Argumentou dizendo que o Dr. Link é Prefeito, até o momento está fazendo um bom
trabalho. Falou que a atual situação do Hospital Getúlio Vargas é culpa do Governo Ballin, por
causa de várias falcatruas. Disse para o Vereador Adão que desde 2010 os Bombeiros estavam
apontando  várias  irregularidades  no  Hospital.  Falou  que  o  atual  Prefeito  Dr.  Link  é  de  uma
transparência ímpar com o Povo de Sapucaia do Sul, pois recentemente informou que a dívida
atual do Município é de R$ 57 milhões de reais. Falou que quem afundou Sapucaia do Sul foi o
ex-prefeito Vilmar Ballin. Discorreu sobre a Vereadora Imilia, pois disse que ela foi criticada de
demagoga numa rede social. Finalizou dizendo que todos os Vereadores fazem doações, portanto
não existe demagogia e que com esta Legislatura e o atual  Prefeito,  Sapucaia do Sul  irá  se
reerguer. Agradeceu e encerrou. Vereadora Raquel – 06 min. Cumprimentou a todos. Começou
dizendo que está muito feliz em poder comemorar Bodas de Prata. Falou que sente orgulho em
representar a Comunidade Sapucaiense. Disse que neste primeiro mês implantou o Gabinete de
Bairro, que era um dos compromissos da campanha. Falou que está preocupada com a situação
do  Hospital  Getúlio  Vargas,  e  que  junto  com os  demais  Vereadores,  estará  na  defesa  dele.
Discorreu sobre o seu repúdio à PEC 287, a qual já tinha feito uma moção. Falou que antes da
reforma da Previdência, haverá a reforma Trabalhista. Disse que com esta reforma Trabalhista,
voltaremos ao século 18. Finalizou dizendo que não podemos deixar isso acontecer,  que nós
trabalhadores devemos nos movimentar e fazer algo. Agradeceu e encerrou. 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 vinte horas e dez 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
Legislativa. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 21 de fevereiro de 2017.
                                                                                  

                                                                                                NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário                                                         
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