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                    Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (21.03.2017),
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 10ª 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:  JORGE  (PSD);  RAQUEL  (PT);  ADÃO  (PT);  VENTANIA (PRB);  Dra.  IMILIA (PTB);
GERVÁSIO (PP); MANINHO (PMDB); MARQUINHOS (PSB); CLEBER (PP); 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. ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE:  O
Vereador  Maninho  –  Secretário,  fez  a  leitura  dos  expedientes  recebidos:  Comunicado  do
Ministério da Educação nº 021518/2017;  Ofício do Gabinete da Vereadora Raquel – convite ao
Secretário Municipal da Saúde para o dia 23 de março de 2017, às 18 horas,  para tratarem sobre
os atendimentos de fora de área nos postos de saúde; Memo. 010/17/Cmdte/GM – solicitando a
realização de Sessão Solene para entrega de medalhas por tempo de serviço; Moção de Apoio
Vereador Cleber Alemão nº 03; Indicação do Vereador Marquinhos nº 079, Indicação do Vereador
Adão nº 080; Projetos de Leis Legislativas nºs 12 e 13, origem do Vereador Gervásio e Mesa
Diretora. Atas nºs 9878 e 9879, que foram aprovadas por unanimidade sem retificações nem
alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação da Moção de Apoio ao
Patrimônio Público – Origem do Vereador Cleber Alemão. Aprovada por unanimidade;  Indicação
do Vereador Adão nº 80) Ao Prefeito,  solicitando a revitalização e colocação de aparelhos de
ginástica na Praça localizada na Rua Marieta Francisca de Souza da Silva. Indicação do Vereador
Marquinhos nº 79) Ao Prefeito, obriga a instalação de ar condicionado em todos os veículos de
transportes  coletivos  na  cidade  de  Sapucaia  do  Sul.  As  indicações  foram  aprovadas   por
unanimidade.  Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador  Maninho  –  01)  À  SMO,
solicitando a desobstrução de 5 bocas de lobo na Travessa Pátria, nº 55, Bairro Piratini. Aprovado
por unanimidade.  02)  À SMSMU, solicitando o conserto da parada de ônibus localizada na Rua
Nossa Senhora da Conceição, 877 – Bairro Paraíso. Aprovado por unanimidade com a associação
dos Vereadores Cleber e Ventania.  Vereador Ventania – 01)  À SMO, solicitando a limpeza e
jateamento da boca de lobo na Rua Palmares, em frente ao nº 430 – Bairro Pasqualini. Aprovado
por  unanimidade.  02) À  SMO,  solicitando  a  continuação  do  calçamento  da  Rua  Juventino
Machado  -  Bairro   Paraíso.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Caco –  01)  Ao Prefeito  e
SMMA, solicitando a poda das arvores de jambolão na Praça General  Freitas.  Aprovado por
unanimidade com a associação do Vereador Ventania.  02)  À SMS, solicitando a fiscalização e
determinando  aos postos  de saúde  para  que  seja  medida a  pressão  dos pacientes,  pois  há
informações de que não está sendo feita, solicita também que sejam providenciados materiais
para curativos. Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Ventania, Cleber,
Gervásio  e  Jorge.  Vereador  Adão,  dispensou  os  Requerimentos  Verbais,  porque  não  teve
nenhuma  resposta.  Vereador  Jorge  –  01)  Ao  Prefeito  e  SMSMU,  solicitando  a  retirada  de
entulhos da Rua Assis Brasil esquina com a Rua São Caetano – Bairro Vargas. Aprovado por
unanimidade.  02)  Externando condolências ao Vereador Gervásio Santana, pelo falecimento de
sua mãe. Aprovado por unanimidade com a associação do Vereador Nelson. Vereador Cleber –
01) À SMST, solicitando reparo de pintura na faixa de pedestres na Rua Major de Souza Lima nº
222,  em  frente  a  Escola  Marechal  Bitencourt.  Aprovado  por  unanimidade.  02)  À  SMSMU,
solicitando o cercamento e limpeza da praça localizada na Rua José Felipe esquina com a Rua
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Coronel Genuíno. Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Jorge, Nelson e
Gervásio. Vereador Gervásio – 01) À SMSMU, solicitando a limpeza, manutenção e conserto dos
brinquedos da praça localizada na Rua Barão do Rio Branco, Bairro Santa Catarina. Aprovado por
unanimidade com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber e Ventania. 02) À SMO, solicitando
o desentupimento e hidrojateamento na rede de esgoto da Rua Ciro Silva,  Bairro Pasqualini.
Aprovado por unanimidade.  03) À SMSMU, solicitando o recolhimento de galhos e entulhos nos
fundos do posto São José, na Rua Santo Antônio, Bairro São José. Aprovado por unanimidade
com a associação dos Vereadores Jorge e Ventania.  Vereadora Dra. Imilia – 01)  Ao Prefeito e
SME, solicitando que seja informado os nomes, a qualificação e habilitação dos professores que
lecionam em áreas que necessitam formação específica e descrevendo as matérias que atuam.
Aprovado  por  unanimidade  com  a  associação  dos  Vereadores  Marquinhos,  Jorge,  Maninho,
Ventania, Caco, Cleber, Gervásio, Nelson e Raquel.  Vereador Marquinhos – 01)  Ao Prefeito e
SMS, solicitando a reposição dos materiais furtados no Posto de Saúde do Bairro Primor, entre os
materiais  estavam  o  compressor  da  cadeira  de  dentista.  Aprovado  por  unanimidade  com  a
associação  dos  Vereadores  Cleber,  Jorge,  Ventania  e  Nelson.  02)  Ao  Prefeito  e  SMSMU,
solicitando providências urgentes no que tange a limpeza e a fiscalização na Av. Mauá com a Rua
São Marcos, ao lado do viaduto da Vargas. Aprovado por unanimidade com a associação dos
Vereadores Ventania, Cleber, Dra. Imilia e Caco.  03) Ao Prefeito, SMO e RGE Sul, solicitando o
conserto ou a troca de um poste de sustentação de fios elétricos (poste de luz), na Rua Manuel
Serafim, em frente ao número 1370 – Bairro Centro. Aprovado por unanimidade com a associação
dos Vereadores Raquel, Ventania, Nelson, Dra. Imilia e Cleber. Vereadora Raquel – 01) Registro
do Dia Internacional da Síndrome de Down. Aprovado por unanimidade com a associação dos
Vereadores Jorge, Adão, Caco, Ventania, Gervásio, Cleber, Maninho e Nelson. 02) Ao Prefeito e
SMSMU, solicitando a limpeza no final da Rua Alfredinho, Loteamento Jardim América, atrás da
Igreja Betel.  Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio e
Ventania.  03)  À  Corsan,  solicitando  o  fechamento  de  buraco  que  foi  aberto  para  obras  de
saneamento na Rua Ivoti  em frente a Escola Municipal Alberto Santos Dumont.  Aprovado por
unanimidade com a associação dos Vereadores Ventania, Cleber e Nelson. Vereador Maninho –
03) Ao Presidente da Casa, solicitando a convocação de reunião, para os Vereadores discutirem
sobre os instrumentos de trabalho. Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores
Dra. Imilia, Cleber e Gervásio. Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram
lidos os processos que aguardam pareceres das Comissões. Neste momento a Vereadora Dra.
Imilia retirou o Projeto de Lei nº 004/2017 (Processo nº 20.124/016/2017) para readequação; a
Vereadora  Raquel  retirou  o  Projeto  de  Lei  nº  007/201  (Processo  n°  20.183/075/2017)  para
readequação. Em Questão de Ordem o Vereador Caco, solicitou a criação de Comissão, para
averiguar o trabalho da Corsan, sobre os buracos nas vias. Ficou agendado reunião, quinta-feira,
às 14 horas na Prefeitura. Passou-se ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. Vereador
Ventania – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que hoje participou da abertura da semana da
água, foi importante, conseguiram ver a quantidade de lixo (garrafas pet, sacos plásticos) jogados
no rio, situação vergonhosa. Externou sentimentos pelo falecimento da mãe do Vereador Gervásio
e disse que não esteve presente porque não ficou sabendo. Agradeceu e encerrou. Vereador
Marquinhos – 06 min. Cumprimentou a todos. Iniciou falando que a Corsan contrata empreiteiras
que terceirizam o trabalho, fazem os buracos e deveriam ter o dever de fechar, mas acabam não
fechando e se pressionadas a situação acaba na justiça. Falou ainda que o Vereador Maninho
trouxe uma boa notícia que a Prefeitura conseguiu a desvinculação da folha do Hospital, agora as
pessoas que trabalharam na campanha do Prefeito Link, estão na expectativa. No entanto, não
adianta ficarem eufóricas, porque primeiramente o Procurador do Município entrou no Tribunal de
Contas com pedido de urgência, mas foi indeferido. Entrou com uma liminar, foi deferida, mas
agora  precisam esperar  o  mérito.  Também falou sobre  a  oxigenação  nesta  Casa,  são novas
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ideias, por isso está fazendo o Projeto de Requerimento Online, acabando com a folha de papel
que é dinheiro público, pois estão na época da tecnologia, economia e transparência. Disse que
hoje conversou com dois ex-políticos que lhe questionaram, sobre a economia de cafézinho que o
Presidente Brambila está fazendo, o qual alegou que na época em que foi Presidente da Casa,
gastava 5 ou 6 mil por mês. Em a parte o Vereador Caco disse que a despesa de água e café,
eram mil reais por mês. Continuando o orador disse que independente de valor, somando 4 anos.
Disse que podem gastar nesta Casa 6% do orçamento, mas até agora foi gasto 2,11% significa
que vai sobrar dinheiro para ser investido na saúde, educação e segurança. Agradeceu encerrou.
Assumiu  a  presidência  dos  trabalhos  a  Vereadora  Raquel.  Vereador  Nelson  –  06  min.
Cumprimentou a todos. Disse que o Vereador Marquinhos se referiu a Presidente de gestões
passada, época em que até o dinheiro da caixinha era maior, faziam coisas escuras de repente
pra beneficiar o próprio bolso. As mesmas pessoas hipócritas que às vezes vem aqui e querem
dar moral e prejudicar o pessoal novo que está trabalhando, são um câncer e deveriam estar
presos, mas continuam incomodando, talvez porque o gestor público não conseguiu satisfazer um
familiar deles. Falou ainda sobre o excelente trabalho que estão fazendo as Vereadoras Imilia e
Raquel. Disse que a 4 anos falam nesta Casa sobre o serviços prestados pelas empresas de
telefonia, fios caídos. No Município de Esteio foi realizada audiência pública e foram requeridas
providências, isso também deveria acontecer em Sapucaia, precisam saber dos contratos, quais
os deveres das empresas e tomarem providências. Agradeceu e encerrou. O Vereador Nelson
reassumiu a presidência dos trabalhos.  Vereadora Raquel – 06 min.  Cumprimentou a todos.
Disse que a Comissão de Saúde trabalha com responsabilidade, por isso convidou o Secretário
de Saúde para prestar esclarecimentos sobre as mudanças que estão acontecendo, precisam ter
respeito com a comunidade. Falou ainda, sobre a precariedade do Estado em fornecer segurança
à comunidade em todos os sentidos e hoje há violação no direito  de se ter segurança alimentar,
falando na operação desencadeada pela Polícia Federal, chamada carne fraca, é uma atrocidade
pois a carne que comemos uma das principais fontes de proteína  está podre, contaminada pela
ganancia  do  homem  é  demonstrando  pouco  caso  com  a  saúde  do  próximo.  Disse  que  é
preocupante quando se ouve o Ministro da Agricultura criticar  a atuação da polícia federal,  o
Ministro da Secretaria da Presidência dizer que a cobertura é mais grave que o fato,  não há
preocupação  dos  Governantes  com  a  população.  Disse  que  vivemos  num  País  inseguro  o
Presidente Temer e o Governador Sartori, não tem olhar para os anseios da população na questão
da segurança, então cabe aos Vereadores que vivem de fato onde a vida acontece, por isso
levantou a bandeira em defesa da segurança pública e foi em busca de recursos e com o apoio do
Deputado Elvino Bohn Gass, conseguiu uma emenda de trezentos mil reais para a compra de
veículos  e  equipamentos  para  a  Guarda  Municipal,  está  fazendo  o  que  o  Estado  não  tem
competência de fazer. Em a parte o Vereador Marquinhos, questionou de quanto é a contrapartida
do  Município.  A Oradora  disse  que  não  tem  contrapartida  do  Município  e  ainda  duzentos  e
cinquenta  mil  reais,  para  a  revitalização  das  praças,  pois  enquanto  Vereadores  não  adianta
apenas ficar falando ao vento, precisam também correr atrás.  Agradeceu e encerrou. Vereador
Adão  –  06  min.  Cumprimentou  a  todos.  Parabenizou  a  Vereadora  Raquel,  pelo  convite  ao
Secretário Municipal da Saúde. Disse que não foi protesto não ter feito Requerimento Verbal, mas
já foi Secretário e sempre respondia a todos os expedientes. Externou sentimentos ao Vereador
Gervásio pelo falecimento de sua mãe. Parabenizou o Prefeito Link, pela desvinculação da folha
do Hospital e o Secretário Municipal de Meio Ambiente Alex Sandro de Lima, que atende muito
bem a comunidade. Falou ainda que surgiu o fato da carne podre e não se vê mais comentário
sobre a reforma da previdência. Em parte o Vereador Caco disse que o Governador Tarso embora
estivesse saindo deu aumento  aos funcionários,  pegou dinheiro  via  judicial,  aí  é  fácil  criticar.
Continuando o Vereador orador disse respeitar a opinião de todos e não vai discutir posição de
partido  a  preocupação  é  pelas  pessoas  que  recebem salário  parcelado.  Cumprimentou o  Sr.
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Sinval da Rocha, grande líder comunitário, que  domingo trabalhou na eleição no Bairro João de
Barro e a surpresa foi a vitória dos jovens. Em a parte, o Vereador Marquinhos disse concordar
em relação ao Senhor Sinval, ao Secretário Alex e principalmente a sua pessoa, pois enquanto
Secretário  sempre atendeu muito bem a todos. Continuando o orador agradeceu e encerrou.
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, 21 de março
de 2017. 

                                                                                                 NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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