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                    Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (09.03.2017), 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 6ª 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); MARQUINHOS (PSB); NELSON (SD); GERVÁSIO (PP); CLEBER
ALEMÃO  (PP);  JORGE  (PSD);  ADÃO  (PT);  VENTANIA (PRB)  e  RAQUEL  (PT).  Ausência
justificada dos Vereadores Caco e Maninho. 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 a Vereadora Raquel – Vice Presidente para que Secretariasse os trabalhos, a
mesma fez a leitura de um trecho bíblico. Passou-se ao ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE:
A Vereadora Raquel – Vice Presidente, secretariando os trabalhos, fez a leitura dos expedientes
recebidos:  Telegramas  do  Ministério  da  Educação;  Proj.  de  Lei  Legs.  nº  009/2017  –  Nova
Estrutura Administrativa da Câmara; Indicação de nº 063/17, de origem do Vereador Ventania;
Indicações de nºs 57/17 à 62/17, de origem do Vereador Caco. As Indicações dos Vereadores
Ventania e Caco foram aprovadas por unanimidade, em única votação. Passou-se ao  ESPAÇO
DO GRANDE EXPEDIENTE:  Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereadora RAQUEL – 01)
À SMST, solicitando a colocação de redutor de velocidade na Rua Djalma Sassi, em frente ao
Ginásio de Esporte da Igreja São Pedro, devido ao grande fluxo de automóveis. Aprovado por
unanimidade.  02) À SMSMU, solicitando a recolocação da parada de ônibus (abrigo) na Rua
Benjamin Constant, em frente a Igreja Católica, no Bairro Boa Vista. Aprovado por unanimidade.
03)  À SMSMU, solicitando o conserto do bueiro, onde abriu uma cratera, na Rua Che Guevara, nº
108, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Nelson.  Vereador
MARQUINHOS  –  01) Ao  Prefeito,  solicitando  na  medida  do  possível,  sejam  estendidos  os
proventos de horas extras às Secretarias de Obras de de Mobilidade Urbana, por entender que
estes seguimentos, suprem a maioria das demandas de extrema necessidade de nossa cidade.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Imília e Raquel.
02) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMSMU,  solicitando  providências  urgentes  em  toda  extensão  da  Rua
Patronato,  Bairro  Novo  Horizonte,  pois  encontra-se  quase  intransitável.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Raquel, Imília, Nelson e Cleber.  03)
Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando providências no que tange a limpeza e fiscalização de um
terreno localizado na Avenida Lúcio Bitencourt, nº 212, pois encontra-se em estado de abandono,
com muito lixo e mato muito alto. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Gervásio, Jorge, Imília e Raquel. Vereadora IMILIA – 01) Ao Prefeito, solicitando a transferência a
título de cessão ou em última análise em comodato, o imóvel de propriedade deste Município,
localizado na esquina da Rua Monteiro Lobato com a Rua José Joaquim, antiga instalação do
Mercado Nacional, para a UAB – Universidade Aberta do Brasil. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Jorge, Marquinhos, Gervásio e Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando que
sejam  retiradas  as  fotografias  de  Luis  Inácio  Lula  da  Silva  e  Dilma  Rousseff,  de  todas  as
repartições  públicas,  colocando  no  lugar  a  fotografia  do  atual  Presidente.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio e Marquinhos.  03) Ao Presidente desta
Casa Legislativa e demais Membros da Mesa Diretiva, solicitando a cedência do Plenário para o
dia 31.03.2017, no período da 14:00 às 18:00hs, visando a realização de oficina para estudos e
debates  acerca  de  temas  atinentes  as  mulheres.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador
GERVÁSIO – 01) À  SMO, c/c  ao Setor  de Cemitérios,  solicitando providências quanto  a um
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túmulo,  no  Cemitério  Pio  XII,  localizado  de  frente  para  Rua  Justino  Camboim,  o  qual  está
quebrado, deixando a mostra o esquife funerário. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Jorge, Adão, Nelson, Marquinhos, Ventania, Cleber. 02) À SMO, solicitando a troca da
tampa de um bueiro, que está quebrada, na Avenida Mauá, em frente ao nº 3210, Bairro Vargas.
03)    À SMO, solicitando conserto de um buraco na calçada da Avenida Theodomiro Porto da
Fonseca,  em frente  ao  nº  168.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores
Cleber, Ventania e Imília. Vereador CLEBER – 01) À SMO, solicitando reparos em um bueiro, na
calçada da Avenida Theodomiro Porto da Fonseca esquina com a Rua Trajano Proença de Abreu.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Gervásio,  Marquinhos,  Adão  e
Raquel. 02) À SMO, c/c ao Prefeito, solicitando providências quanto a Rua dos Eucaliptos, Bairro
Novo Horizonte, que encontra-se intransitável. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Marquinhos,  Imília,  Gervásio, Raquel,  Jorge, Adão e Ventania.  03) À SMP, c/c ao
Prefeito, solicitando reforma da galeria de esgoto existente na Rua Otacílio José Lucas, esquina
com a Avenida Justino Camboim, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Imília, Raquel, Adão, Ventania, Gervásio.  Vereador JORGE – 01)  Ao Prefeito, c/c à
SMSMU, solicitando uma reavaliação da forma que estão sendo realizados os recolhimentos de
entulhos em todo Município, visto que, é recolhido um pouco e deixam os restos, ou pior ainda,
em determinados locais que não recolhem nunca os entulhos. Aprovado por unanimidade, com
associação do Vereador Cleber. Vereador ADÃO – 01) À BM, c/c à Guarda Municipal, solicitando
reforços no policiamento ostensivo nos arredores dos Cemitérios de nosso Município, bem como,
na  área  interna  dos  mesmos.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores
Marquinhos, Imília, Gervásio, Cleber, Jorge, Ventania e Raquel. 02) À BM, c/c à Guarda Municipal,
solicitando reforços no policiamento ostensivo nos arredores do Parque Primavera, Bairro Fortuna,
entre 05:00 e 06:00 horas da manhã, devido ao grande número de assaltos que estão ocorrendo
neste horário.   Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  Marquinhos, Imília,
Gervásio,  Cleber,  Jorge,  Ventania,  Nelson  e  Raquel.  Vereador  VENTANIA –  01) À  SMSMU,
solicitando retirada de entulhos na Rua Farrapos, em frente ao nº 335, Bairro Vargas. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Jorge, Adão e Cleber.  02)  À SMO,
solicitando a colocação de duas bocas de lobo, na Avenida Juventino Machado, entre os números
358 e 388, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade. Neste instante o Vereador Nelson passou
a Presidência para a Vereadora Raquel, para fazer seus requerimentos. Vereador NELSON – 01)
Ao Prefeito,  c/c  à SMICAA,  solicitando que a lei  dos  Alvarás  Provisórios  seja  cumprida,  pois
muitas  empresas  estão  impossibilitadas  de  trabalhar,  por  conta  dest  lei  nã  oestar  sendo
obedecida. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania,
Cleber, Gervásio, Imília e Marquinhos. 02) À SMSMU, solicitando com urgência a retirada de uma
árvore que caiu, na Rua Vinte e Cinco de Julho, em frente ao Mercado Sul, próximo da Escola
São Lucas.  Aprovado por unanimidade,  com associação dos Vereadores Marquinhos,  Raquel,
Cleber,  Gervásio  e  Jorge.  Retomou  a  Presidência  o  Vereador  Nelson.  O  Vereador  Gervásio
sugeriu  Requerimento  Verbal  em  Nome  do  Poder  Legislativo,  o  qual  foi  aprovado  por
unanimidade  –  Ao  Clube  Sapucaiense,  desejando  que  conquistem  bons  resultados   e  bem
representem nosso Município onde forem jogar. O Vereador Gervásio retirou  para adequações o
PROC. nº 20.156/016/2017 – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 006/2017 – "Institui no
Município  de  Sapucaia  do  Sul  o  evento  denominado  Novembro  Azul  e  dá  outras
providências”. A Comissão de Legislação agendou para quinta feira, dia 16.03.17, reunião
para  apreciação  de  projetos.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:
Vereador GERVÁSIO – (06min.)  – Cumprimentou a  todos.  Iniciou atualizando todos sobre o
Projeto Árvore Sapucaia, que além dos dois  espécimes já confirmados, descobriram mais dois
por aqui, totalizando quatro unidades da espécie da árvore Sapucaia,  o que considera pouco,
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visto que nosso Município, completa cinquenta e seis anos de emancipação político-administrativa
e duzentos e oitenta anos de povoamento, que iniciou-se aqui em mil setecentos e trinta e sete,
mas  tem  esperança  que  possam  surgir  mais  unidades  em  nosso  Município,  assim  como
compartilhou  com  todos,  que  receberam  do  Rio  de  Janeiro  mais  sete  sementes  da  árvore
sapucaia. Em aparte o Vereador Nelson parabenizou o Vereador Gervásio pela reportagem no
Jornal Vale dos Sinos e solicitou alguma informações sobre a fruta dessa árvore. O Vereador
Orador explicou que a fruta da árvore sapucaia é de forma cilíndrica, podendo atingir até vinte ou
vinte e cinco centímetros,  por isso não pode ser plantada em qualquer lugar, visto que, seria um
problema um fruto desse tamanho cair na cabeça de uma pessoa, por isso, deve existir um estudo
junto ao meio ambiente para plantar essas árvores em um lugar adequado, como também soube
que serão plantadas sementes da árvore sapucaia em uma área recentemente comprada pela
ACIS, na Avenida Theodomiro Porto da Fonseca. Falou acerca dos problemas que poderemos ter
com o início das chuvas, os muitos alagamentos, em diversos pontos da cidade, um problema
terrível, que todos deverão fazer o possível para tentar resolver, como também, que em reunião
na ACIS, o representante do Governador disse que a RS118 é prioridade no seu governo, isso
traz boas expectativas que a RS118 possa estar concluída o mais rápido possível. Falou sobre   a
situação dos Cemitérios do Município, que no dia vinte e cinco de janeiro foi feito requerimento
pedindo uma atenção ao cemitério  do Morro,  devido ao mato,  na ocasião outros Vereadores
também solicitaram a mesma atenção ao Cemitério da Primor, após alguns dias surgiu a notícia
de que a Secretaria de Obras estava trabalhando na limpeza dos Cemitérios da Cidade, mas o
que  ocorre  é que o trabalho teve início, mas não foi terminado, pessoas de outros municípios que
vem dar o seu adeus a um ente querido, levam péssimas impressões de nossa cidade devido ao
estado  de  nossos  cemitérios,  sendo  necessário  trabalhar  para  melhorar  isso.  Agradeceu  e
encerrou.  Vereadora IMILIA – (06min.) – Cumprimentou a todos. Falou sobre audiência pública
que participou, assim como outros Vereadores também participaram, cujo tema era segurança
pública,  que de fato era algo que faltava em nossa cidade, a audiência foi organizada pela OAB,
estando  portanto  de parabéns o  responsável  por  isso,  que  é  o  Doutor  Roger,  Presidente  da
Subseção  da  OAB  de  Sapucaia  do  Sul,  não  apenas  discutir  segurança  pública,  mas  tirar
deliberações,  do  que  fazer  a  partir  dali,  estava  presente  também o  Comandante  da  Guarda
Municipal, Sr. Ferraz, que falou um pouco de toda a situação da Guarda, colocando a disposição
da comunidade vinte e quatro horas os seus serviços, assim como, a Brigada Militar, que expôs o
grande problema de falta de efetivo, que já está em cinquenta e dois por cento, com o Corpo de
Bombeiros não é diferente também há falta de efetivo, com tudo isso  o que parece é que não
existe  nenhum  interesse,  nem  investimentos  em  nossa  segurança  pública,  estava  também
presente o Procurador Arno, que faz parte da Gestão Integrada do Município, onde trabalha-se
também algo referente a segurança, e pelo menos tentam, com algumas iniciativas, melhorar um
pouco a segurança pública,   espera a Oradora que possamos nos sentir  um pouquinho mais
seguros diante de tanta violência e tanta criminalidade, falou-se também na referida audiência
sobre as Delegacias, as dificuldade de se fazer um B.O., as ocorrências policiais que são difíceis
de se fazer, deliberando-se que devemos ter duas ou uma delegacia, mas que fossem totalmente
estruturadas, bem como, a implantação de uma Delegacia exclusivamente para atendimento das
mulheres, falou-se da Lei Maria da Penha, das ocorrências, que poderiam ao invés de serem
feitas pela Brigada Militar, serem pela Guarda Municipal, entre tantos outros assuntos, uma tarde
extremamente produtiva. Agradeceu e encerrou. Vereador JORGE – (06 min.) – Cumprimentou a
todos.   Disse que de fato o desejo de cada Vereador é com certeza resolver todas as demandas e
problemas  da  comunidade,  mas  infelizmente  não  se  consegue  atingir  esta  meta,  observa-se
também  que  mais  de  cinquenta  por  cento  dos  requerimentos  feitos  nesse  Plenário  são
encaminhados  para  duas  Secretarias,  a  de  Obras  e  a  de  Mobilidade  Urbana,  portanto  é
necessário dar mais atenção as mesmas, ver  o que realmente está faltando para melhorar o
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trabalho, em estrutura, não apenas maquinários, mas também setor de pessoal. Falou que  não é
possível  admitir  que  não  recolham  todos  os  entulhos,  ou  ainda,  que  uma  simples  ligação
telefônica faça uma máquina sair imediatamente de um local e ir para outro, quem perde com este
tipo de situação, com todo este desperdício do dinheiro público, é a comunidade, ressaltando
que seria importante conversar com os Secretários destas Pastas, tanto para ver o que precisam,
mas também para cobrar algumas coisas, pois são os responsáveis e não pode haver negligência.
Falou sobre a situação precária das redes de esgoto em nosso Município, que infelizmente não se
tomam providências, ressaltando que é necessário realmente conversar com os Secretários, não
apenas para cobrar, mas também para colaborar, visto que, os Vereadores são o para-choque da
comunidade,  observam  o  que  há  de  errado,  para  levarem  as  reivindicações  ao  Prefeito.
Agradeceu e encerrou.  Vereador VENTANIA – (03 min.) –  Cumprimentou a todos.  Falou  da
audiência sobre segurança pública, que através da mesma, com certeza ocorrerão mais melhorias
no Município. Parabenizou as mulheres pela passagem do seu dia, ressaltando que considera que
todos os dias são dias das mulheres, finalizou fazendo uma trova em homenagem as mulheres.
Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  NELSON –  (03  min.  cedidos  pelo  Vereador  Ventania)  –
Cumprimentou a todos. Iniciou elogiando a audiência pública citada pelos Vereadores que lhe
antecederam e que falou naquela ocasião que realmente existem diversos problemas, que já ligou
para Brigada Militar por exemplo, mas não havia efetivo suficiente para atendimento, sendo que, a
Guarda Municipal está tentando fazer esses atendimentos, por isso fará tudo  o que puder pela
Guarda Municipal, em sua Gestão, tem certeza que todos os demais Vereadores farão também,
ressaltando que tem a opinião de que a Guarda Municipal deve trabalhar armada. Falou que
concorda que cidadãos que tem condições devem ter arma, pois para vagabundo tem que andar
armado mesmo,  assim como,  defende  a  maioridade  a  partir  de  dezesseis  anos,  citando  um
exemplo de um jovem que é bandido de verdade, foi aprontar tudo de errado em Santa Catarina,
mas por ser menor de idade, o Conselho Tutelar teve que buscar, além de vir para Sapucaia
xingando e desrespeitando os Conselheiros, ressaltando que, se com dezesseis anos sabe fazer
tudo de errado, a maioridade deveria ser de fato a partir dos dezesseis. Disse que um dos dados
relatados na Audiência Pública é que a Brigada Militar trabalha com apenas quarenta e oito por
cento do efetivo que precisaria ter  para nosso Município,  o que é um absurdo,  e irá  sempre
defender a vinda de recursos para nossa Guarda Municipal. 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. Determinou a lavratura desta Ata, que
será  pelo  mesmo assinada  e  pela  Vereadora  Raquel  –  Vice  Presidente,  que  secretariou  os
trabalhos. 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, 09 de março de 2017. 

                                                                                                 NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

            RAQUEL MORAES DA SILVA
                      (Raquel do Posto) 
                Vereadora Vice Presidente 
                secretariando os trabalhos
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