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                    Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (07.03.2017), às
dezenove horas, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul,
reuniram-se os Vereadores do Município para trabalhos relativos à 5ª Sessão Plenária Ordinária,
na 1ª 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:  Dra. IMILIA (PTB); RAQUEL DO POSTO (PT); MANINHO (PMDB); VENTANIA (PRB);
CLEBER ALEMÃO (PP); MARQUINHOS (PSB); GERVÁSIO (PP); JORGE BARBOSA (PSD);
ADÃO  DO  CALÇADO  (PT);  CACO  (PMDB)  e  NELSON  (SD).  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:  O Vereador Maninho –
Secretário, fez a leitura dos expedientes recebidos: Comunicados do Ministério da Educação nºs
249798; 249800; 249799; 249801; 249804; 249805; 249797; 249796; 249795; 249794; 249793 e
249792 todos do ano de 2016; Ofício nº 01 – Gabinete do Vereador Maninho, comunicando a
ausência na Sessão do dia 09 de março de 2017 e Ofício nº 01 – Gabinete do Vereador Caco,
comunicando a ausência na Sessão do dia 09 de março de 2017, Convite da Prefeitura para o
evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher; Convite para abertura da Semana Municipal da
Água em Sapucaia do Sul;  Convite para os Vereadores do PMDB – II  Ciclo de Debates pelo
Desenvolvimento Municipal – Iniciando a Legislatura; Indicações do Vereador Gervásio Santana
nºs 51 a 55; Vereador Caco nºs 45 a 50; Vereadora Raquel do Posto nº 56; Projetos de Lei –
Origem do Vereador Gervásio Santana – nº 07 – “Institui  no Município de Sapucaia do Sul o
evento denominado Novembro Azul e dá outras providências” e 08 - “Institui  no Município de
Sapucaia do Sul o evento denominado Outubro Rosa e dá outras providências”. Encaminhados à
Procuradoria.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:  Votação  do  Pedido  de
Informações – Origem da Vereadora Imilia – 01) Ao Poder Executivo Municipal, solicitando que
informe  a  este  Poder  Legislativo,  qual  o  valor  da  dívida  vencida  e  vicenda  deixada  pela
Administração  do  Sr.  Vilmar  Ballin  para  a  atual  administração.  Aprovado  por  unanimidade.
Indicações do Vereador Caco – 45) Ao Prefeito, solicitando o calçamento da Rua Impel, Bairro
Colonial, completar a extensão; 46) Ao Prefeito, solicitando o calçamento da Rua Febernat, Bairro
Colonial,  toda extensão;  47)  Ao Prefeito,  solicitando calçamento da Rua Fortaleza, Bairro Boa
Vista, toda a extensão;  48)  Ao Prefeito, solicitando o calçamento da Travessa Santos Dumont,
Bairro Boa Vista,  toda a extensão;  49) Ao Prefeito,  solicitando o calçamento da Rua Vicente,
Bairro Boa Vista, toda a extensão e 50) Ao Prefeito, solicitando o calçamento da Rua Querino de
Andrade Neto, Bairro Paraíso, toda a extensão.  Indicações do Vereador Gervásio Santana –
51)  Ao  Prefeito,  solicitando  a  pavimentação  asfáltica  da  Rua  Canisio,  Bairro  Sete,  em  toda
extensão; 52) Ao Prefeito, solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Rio Grande, Bairro Dihel,
em  toda  a  extensão; 53)  Ao  Prefeito,  solicitando  repavimentação  asfáltica  da  Travessa  São
Carlos, Bairro Dihel, em toda extensão; 54)  Ao Prefeito, solicitando a pavimentação asfáltica da
Rua Wenceslau Brás, no trecho faltante entre a Rua Henrique Dias até a Rua Bagé, ao lado do
campo de futebol Taurus, Bairro Dihel e 55) Ao Prefeito, solicitando pavimentação asfáltica da Rua
Vicente Tessadri, Bairro Sete, toda extensão. Indicação da Vereadora Raquel – 56) Ao Prefeito,
solicitando a revitalização da Praça localizada na Rua Nair Rufino da Silva, Bairro Jardim América.
Todas as Indicações foram aprovadas por unanimidade. Passou-se aos Requerimentos Verbais:
Vereadora Raquel – 01)  À SMSMU, solicitando o corte de grama no pátio da Escola Prefeito
Walmir Martins. Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Adão e Jorge. 02)
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À SMSMU, solicitando o corte de grama e limpeza dentro do pátio e entorno do Centro Conviver.
Aprovado  por  unanimidade  com a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Ventania  e  Dra.  Imilia.
Vereador  Marquinhos  –  01)  Ao  Sr.  Rogério  Woiczekoski,  externando  condolências  pelo
falecimento  de  seu  pai  Sr.  Dorvalino.  Aprovado  por  unanimidade  com  a  associação  dos
Vereadores Jorge,  Caco,  Ventania,  Nelson e  Dra.  Imilia.  02)  Ao Prefeito  e SMST,  solicitando
fiscalização dos coletivos comunidades 08 e 09 que fazem as linhas nos Bairros Carioca, Cordão,
Imperatriz, Fortuna e São Jorge, pois os mesmos não possuem ar condicionado. Aprovado por
unanimidade com a associação dos Vereadores Caco, Jorge, Gervásio, Ventania e Adão. 03) Ao
Prefeito  e  SMSMU,  solicitando  a  limpeza  e  fiscalização  do  Arroio  José  Joaquim,  mais
precisamente ao lado da ponte no final da Rua Américo Vespúcio com a Rua União da Vitória.
Aprovado por unanimidade com a associação das Vereadoras Raquel e Dra. Imilia.  Vereadora
Dra.  Imilia  –  01)  Ao Prefeito,  solicitando  que seja  analisada a  possibilidade da  cedência  de
médico  e  psicólogo  para  dar  assistência  na  Entidade  Crer  Bom  Samaritano.  Aprovado  por
unanimidade  com a  associação  dos  Vereadores  Caco,  Jorge  e  Marquinhos.  02)  Ao Prefeito,
solicitando informações quanto a previsão do pagamento para as Clínicas conveniadas com o
Município, entre elas Rio dos Sinos, Unifisio, Reabilitare e Serfisio. Aprovado por unanimidade
com  a  associação  dos  Vereadores  Marquinhos,  Caco,  Ventania,  Jorge,  Gervásio  e  Cleber.
Vereador Gervásio – 01)  À SMSMU, solicitando a capina e limpeza nos canteiros centrais das
Avenidas João Pereira de Vargas e Copacabana. Ainda, reitera o pedido feito através do Ofício nº
022/15 de 25 de janeiro de 2017 que solicitava a capina, roçada e limpeza dos cemitérios João
XXIII e Pio XII. Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Caco,
Ventania, Dra. Imilia e Cleber. 02) À SMO, solicitando o conserto de buraco causado por erosão
na rede de esgoto na calçada da residência nº 226, na Rua Campo Verde, Bairro Pasqualine.
Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Ventania e Dra. Imilia.  03) À Sra.
Marinaldi Gomes, parabenizando pela passagem de 36 anos da Coordenadoria dos Clubes de
Mães de Sapucaia do Sul. Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Raquel,
Ventania, Dra. Imilia e Maninho. Vereador Cleber – 01) À SMO, solicitando reparo do pavimento
asfáltico  da  Rua  Jacarandá,  entre  os  números  662  e  700,  Bairro  São  José.  Aprovado  por
unanimidade com a associação dos Vereadores Gervásio e Ventania. 02) À SMSMU, solicitando a
limpeza na Rua São Jorge, nº 539, Bairro São José. Aprovado por unanimidade. Nome do Casa –
01) Ao Sr. Douglas Santin, parabenizando pela posse na Presidência da ACIS Sapucaia do Sul.
Aprovado. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando a limpeza e poda de árvore no
terreno localizado na Av. Justino Camboim, nº 1887, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por
unanimidade com a associação da Vereadora Dra. Imilia. 02) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando o
corte da grama do canteiro central da Av. João Pereira de Vargas. Aprovado por unanimidade com
a associação dos Vereadores Gervásio e Ventania. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando
a  colocação  de  guardas  municipais  nos  cemitérios  e  capelas  do  Município.  Aprovado  por
unanimidade com a associação dos Vereadores Ventania, Marquinhos, Adão, Jorge e Nelson. 02)
À SMO, solicitando a limpeza e hidrojateamento nas bocas de lobo do Bairro Primavera. Aprovado
por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Ventania,  Cleber,  Jorge  e  Gervásio.
Vereador Ventania – 01) À RGE Sul, solicitando a troca de dois postes devido ao risco de queda
na Porfírio de Souza,  beco 3,  nºs 55 e outro com a esquina pedro Porfírio de Souza,  Bairro
Floresta. Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Caco e Jorge. 02) À SMO,
solicitando a limpeza e hidrojateamento e troca de duas bocas de lobo na Rua Acre, esquina com
a Rua Rio de Janeiro, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade com a associação dos
Vereadores  Caco,  Raquel,  Cleber,  Jorge  e  Gervásio.  Vereador  Maninho  –  01)  À  RGE  Sul,
solicitando a manutenção de poste na Av. Açoriana, esquina com a Rua Dantas. Aprovado por
unanimidade.  02)  À SMSMU, solicitando a pintura de faixa de pedestres no encontro entre o
viaduto Teodolino Paim Dutra (Bairro Vargas), com a Rua São Jorge. Aprovado por unanimidade,
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com a associação do Vereador Jorge. Vereador Marquinhos – 04) Ao Prefeito e SMS, solicitando
a fiscalização no posto de saúde  do Bairro Jardim América,  segundo paciente que mora na
quadra do posto e tem dificuldades de locomoção, foi transferido para atendimento no postão.
Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Caco, Jorge, Raquel, Dra. Imilia,
Gervásio,  Cleber  e  Maninho.  Vereador  Nelson  –  01)  À  SMSMU,  solicitando  a  limpeza  nos
cemitérios do Município em especial no João XXIII, que há “marginais” morando, além da sujeira.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Jorge, Adão e Raquel. Não
havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos. Foram Lidos os Processos que aguardam
pareceres da Procuradoria; Processos que aguardam prazo para a apresentação de contestação
e Processos que aguardam pareceres das Comissões. Neste momento o Presidente da Casa,
passou a palavra a Vereadora Raquel – Presidente da Comissão de Saúde, para a leitura de
relatório: “Na Sessão do dia 02 de março, foi colocada a situação da violência contra a equipe
técnica que compõe a Unidade Estratégia de Saúde Familiar (ESF) Colina Verde. No dia seguinte
vistaram o posto. A equipe técnica do posto, relatou inúmeros casos de violência contra servidores
na  unidade.  A  Comissão  colocou  a  situação  ao  Prefeito  e  Vice-Prefeito.  O  Prefeito  se
comprometeu  em  manter  um  guarda  municipal  no  horário  de  atendimento  e  providenciará
processo para convocação de novos servidores que prestaram concurso público. A Comissão,
agendou  reunião  com o  Secretário  Municipal  da  Saúde,  para  tratar  deste  assunto  e  demais
demandas  da  comunidade  sapucaiense.  Tais  como  UPA (energia  elétrica),  Raio  X,  Exames,
Fisioterapia,  entre  outros.  O  Secretário  prestou  esclarecimentos  e  possíveis  providências  a
respeito  das  demandas  apresentadas  pelos  Vereadores.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Assumiu a Presidência a Vereadora Raquel – Vice Presidente, para o
Presidente da Casa, fazer seu pronunciamento.  Vereador Nelson – 06 min. Cumprimentou a
todos. Falou que esteve em reunião com Prefeitos ocasião em que o Deputado Costela garantiu
que o Governo Sartori vai concluir as obras da ERS 118 até o final do mandato, portanto grande
noticia  para  a  população  sapucaiense.  Falou  sobre  os  entulhos  e  limpeza  nos  terrenos  no
Município de Sapucaia do Sul, inclusive já está pronta a Lei para multar no IPTU o proprietário que
colocar lixo, solicitou novamente que a Lei seja colocada em prática. Disse que não é possível que
alguém compre terreno e deixe abandonado por anos esperando valorizar. Em aparte o Vereador
Cleber disse que há entulhos em frente de quase todas as residências no Município. Sugeriu que
as Secretarias envolvidas façam mutirões de limpeza por bairros. Continuando o orador disse que
o Secretário de Planejamento está montado uma equipe; citou como exemplo a Rua Três Coroas,
que apenas duas pessoas colocam vários caminhões de entulho, portanto, quando começarem a
serem  multadas,  termina.  Em  a  parte  o  Vereador  Caco  questionou  sobre  o  estacionamento
rotativo, que foi aprovado na Casa e até então não saiu do papel. Continuando o Orador disse ser
coisas simples, mas que não são executadas. Agradeceu e encerrou. Reassumindo a presidência.
Vereadora Raquel  –  06 min.  Cumprimentou a  todos.  Iniciou externando seus sentimentos  à
família do jovem Jonathas Moura,  conhecido “Bocão”, que foi  brutalmente assassinado.  Disse
estar engajada na luta por mais segurança e se todos se unirem, serão fortes e a causa de justiça
é uma das mais importantes. Solicitou ao Presidente da Casa, realização de audiência pública
com representantes das forças de segurança. Falou também sobre a violência contra a mulher,
que deve terminar, pois milhares de mulheres morreram em busca de um ideal de liberdade, pelos
nossos direitos inclusive de votarem e serem votadas. Disse que no dia 08 de março, não vão
comemorar pois muitas mulheres perderam a vida por acreditar em um mundo melhor. Reforçou o
pedido de união contra a violência e também contra a reforma da previdência, pois é necessário
dizer não a retirada dos direitos que foram conquistados com lutas e perdas de vidas. Em a aparte
Vereador Marquinhos disse que houve outro assassinato do Sr.  Adriano, foi o 7º latrocínio no
Município este ano.  Em a parte a Vereadora Dra.  Imilia  disse que no dia 09 de março,  será
realizada  audiência pública promovida pela OAB, no Ministério Público e todos estão convidados.
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Continuando a Oradora disse que a reforma proposta pelo Governo Temer, simplesmente ignora
que  muitas  das  mulheres  cumprem  jornadas  duplas  ou  triplas,  quase  impossível  chegar
trabalhando aos 65 anos,  por isso é importante estarem atentos ao desmonte da previdência
social. Em a parte o Vereador Marquinhos falou do absurdo que o Governo está fazendo, pois a
média de vida no RS são 75 anos, mas nos Estados no norte a média de vida é 64 anos, será que
vão chegar a se aposentar e segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a Lei.
Continuando a Oradora disse que o Governo Temer quer acabar com a aposentadoria. Convidou
a  todos  para  o  debate  sobre  a  reforma  de  previdência,  no  dia  09  de  março,  nesta  Casa.
Homenageou  a  Coordenadoria  dos  Clubes  de  Mães,  pelos  36  anos  de  excelente  trabalho
prestado  à  comunidade  sapucaiense.  Finalizou  dizendo:  “Lutar  pela  igualdade  sempre que  a
diferença nos discrimine.  Lutar  pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize”.
Agradeceu e encerrou. Vereador Adão – 06 min. Cumprimentou a todos. Iniciou homenageando
as mulheres, dizendo que sempre trabalhou com mulheres no calçado e que uns vinte e cinco
anos atrás quem recebia o dinheiro delas era o marido e acabavam bebendo todo, felizmente a
coisa foi evoluindo e as mulheres tomando espaço. Falou que quando família espera um bebê
todos ficam felizes, mas se nasce um bebe especial, geralmente o pai vai embora e conhece 57
famílias nesta situação. Parabenizou suas filhas. Em a parte o Vereador Marquinhos, falou sobre a
PEC 287, que o Senador para se aposentar precisa trabalhar quatro meses, cento e vinte dias.
Continuando o Orador falou sobre a emenda do Deputado Paulo Pimenta, para ajudar o Hospital,
que hoje foi passado ao Prefeito e já estão trabalhando em outras. Agradeceu e encerrou. Tempo
restante: Vereador Jorge – Cumprimentou a todos. Falou da importância que a Vereadora Raquel
está tendo nesta Casa, seja na Comissão de Saúde, buscando soluções para demandas. Falou
do atendimento do Secretário de Saúde do Município, recebeu os Vereadores com atenção, falou
coisas positivas e buscando o melhor para o Município. Em a parte o Vereador Marquinhos disse
não ter participado da reunião, mas que o Vereador Maninho trouxe um dado importante, que ele
falou sobre as maracutaias da administração anterior, para justificar o auditamento que o Prefeito
Link está fazendo. Continuando o Orador disse que falava seguidamente as barbaridades que
acontecia  no  Município  e  agora  esta  vindo  a  tona  e  o  próprio  secretário  relatou  algumas.
Agradeceu e encerrou.  Vereador Maninho – 06 min.  Cumprimentou a todos. Parabenizou as
mulheres  e  através  das  Vereadoras  Dra.  Imilia  e  Raquel,  Vereadoras  que  brigam  pelo  que
acreditam. Parabenizou os Clubes de Mães, que fazem um trabalho relevante para o Município.
Parabenizou a Secretaria de Serviços e Mobilidade Urbana, que tem grande demanda de serviço.
Em a parte o Vereador Jorge falou vale ressaltar a grande dificuldade e deficiência em número de
funcionários. Continuando o Orador disse que se vê nas Secretarias a vontade de trabalhar, fazer
a diferença e mostrar resultado. Citou o que disse no discurso de Posse o Sr. Douglas Santin –
Presidente da ACIS: “A importância da participação popular pois o Estado e Município por si só
não consegue resolver todas as demandas”. Falou de seu trabalho enquanto Secretário de Meio
Ambiente, lançaram a campanha “cidade limpa responsabilidade de todos”. A campanha começou
a transformar  em sonho o que em muitos  lugares se tornou realidade,  pois  focos de lixo se
transformaram em canteiros de flores e nos lugares que teve adesão da comunidade, trouxeram
escolas e trabalharam a educação ambiental, a importância de manter o local limpo o impacto
para a comunidade deu certo, nos locais em que não teve envolvimento da comunidade até hoje
permanece descarte desregrado de lixo. Convidou a todos para continuar fazendo o trabalho de
conscientização  da  comunidade,  porque enquanto  a  comunidade não fizer  sua  parte  não vai
adiantar bater no poder público, pois o Município tem cinquenta mil residências e se 10% jogar lixo
em frente a casa, haverá cinco mil focos de lixo, fora os que são jogados nas esquinas. Disse que
estão de portas abertas para discutir este tema de grande relevância, pois sentem vergonha das
pessoas que passam pela ERS 118, que enxergam Sapucaia como uma grande favela e não está
sendo  discutindo o  entupimento  de bueiros  e  alagamentos.  Agradeceu e  encerrou.  Vereador
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Cleber Alemão – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que no Dia Internacional da Mulher, faz
um pedido ao Prefeito Dr. Link, para que pague as mulheres. Inclusive hoje a Vereadora Dra.
Imilia já falou sobre a situação. Disse que duas fisioterapeutas e um secretária, afirmaram que
estão desde o dia 15 de dezembro sem receber  e  estão matando no peito o atendimento  a
demanda. Disse que são as Clinicas Serfísio, Unifisio, Rio dos Sinos e Reabilitare e gera falta do
atendimento que paralisou no dia 06 de março e são mil e seiscentos atendimentos, 80% idosos.
Falou que a Vereadora Raquel, enquanto Presidente da Comissão de Saúde, visitou lá e garantiu
que logo serão pagas. Disse que as pessoas que prestam serviço para o Município precisam ter
confiança na Prefeitura e no Legislativo, mas com a falta de pagamento estão quebrando este
pacto. Em nome desta Casa implora para que a Prefeitura se esforce ao máximo. Falou sobre a
posse do Sr. Douglas Santin – Presidente da ACIS, evento grandioso para a cidade, pois há luta
de Vereadores para que empresas venham se instalar no Município. Mas qual a contrapartida
Município? Convidou os Vereadores para   conversarem na Prefeitura, pois não tem como ficar
clamando para que as empresas venham se não tem incentivo fiscal, já existe o Distrito Industrial,
que Prefeitura, ACIS, CDL e outras organizações estão se esforçando para tirar do papel, pois é
importante para geração de empregos. Falou sobre a auditoria na secretaria da saúde, portanto
imagina o que sofreram os Vereadores nas Legislaturas passadas, inclusive ontem lhe chegou
uma demanda e  ouviu  do cidadão:  “O que vocês fazem”.  Disse que os Vereadores  cobram,
fiscalizam, mas há momentos em que está fora de sua alçada. Acredita que com a visita dos
Vereadores  na  Secretaria  de  Saúde,  certamente  sensibilizou  o  Secretário,  que  está  se
empenhando para fazer as coisas certas. Em a parte a Vereadora Raquel disse que segundo o
Secretário Municipal da Saúde, quer resolver a questão da demora dos exames o mais rápido
possível. Em a parte o Vereador Maninho disse que a auditoria é exigência do SUS. Continuando
o Orador disse que até porque surgiu desconfianças, falado aqui pelo Vereador Marquinhos. Em
parte  a  Vereadora  Imilia  disse  que  foi  confirmado  pelo  Secretário.  Em  a  parte  o  Vereador
Marquinhos disse que não surgiram desconfianças, o próprio Secretário delatou as maracutaias,
inclusive nada contra o Prefeito atual e sim contra o anterior. Continuando o orador disse que bom
que estão fazendo esta limpeza. Finalizou parabenizando o povo sapucaiense que estão limpando
a cidade por falta do poder público, se há dificuldade que seja contratada mais pessoas através de
concurso público, precisam de mais empenho. 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 quinze 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, 07 de março de 2017. 

                                                                                                 NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
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