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                    Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (28.03.2017),
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 12ª 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); MANINHO (PMDB); VENTANIA (PRB); GERVÁSIO (PP); RAQUEL
(PT); ADÃO (PT); JORGE (PSD); NELSON (SD); MARQUINHOS (PSB); CLEBER (PP) e CACO
(PMDB).  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: Ofício nº 032/17 – APAE;
Ofício  nº  333/2017 –  GP;  Indicações dos Vereadores  Gervásio  e  Marquinhos;  Projeto  de Lei
Legislativo nº 014/2017 – Origem do Vereador Gervásio.  Ata nº 9883,  que foi  aprovada por
unanimidade,  sem  retificações  nem  alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE: Votação das Indicações: Origem do Vereador Gervásio Santana - Indicação nº
81) Ao Prefeito, solicitando a pavimentação asfáltica da Rua São Paulo, no Bairro Camboim, toda
extensão. Origem do Vereador Marquinhos – Indicação nº 82) Ao Prefeito, no sentido de que
as árvores de jambolão da Praça General Freitas (Centro), sejam arrancadas e substituídas. As
indicações foram aprovadas  por unanimidade. Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereadora
Raquel – 1)  Ao Prefeito e SMSMU, solicitando a limpeza da calçada e meio fio da Rua Jorge
Assum esquina com a Rua Manoel Serafim. Aprovado por unanimidade com a associação do
Vereador Gervásio.  2)  À Empresa Real Rodovias, solicitando estudo para a inclusão de novo
itinerário de lotação do Loteamento Colina Verde até a UPA 24 horas. Aprovado por unanimidade
com a associação do Vereador Maninho. Vereador Marquinhos – 1) Ao Prefeito, solicitando que
abra a negociação, a respeito do Plano de Carreira dos Servidores Públicos e Plano de Carreira
dos Professores. Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Raquel, Cleber,
Gervásio, Maninho e Jorge. 2) Ao Prefeito, SMSMU e SMO, solicitando o conserto de um buraco
na tubulação de esgoto na Av. João Pereira de Vargas, nº 2324. Aprovado por unanimidade com a
associação dos Vereadores Caco e Gervásio. 3) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando a limpeza da
Av.  Américo  Vespúcio,  esquina  com  RS  118,  sentido  Sapucaia–Gravataí.  Aprovado  por
unanimidade.  Vereador Gervásio – 1)  À SMSMU, solicitando a limpeza,  capina e roçada no
canteiro central  da Av.  Jorge Assum, especialmente no trecho próximo a EMEF Júlio Stroher.
Aprovado por unanimidade.  2)  À SMO, solicitando o conserto de um buraco que que formou-se
por erosão, ao lado de um bueiro, na Av. Américo Vespúcio, em frente ao nº 2129. Aprovado por
unanimidade com a associação do Vereador Cleber.  3)  À SMO, solicitando a instalação de um
bueiro na Estrada Leopoldo Becker, que liga a Fazenda dos Prazeres ao Bairro São Borja em São
Leopoldo.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Cleber  –  1)  À  SMO,  solicitando  reparo  no
pavimento asfáltico e conserto do meio fio, na Av. Justino Camboim, nº 225, Bairro Sete. Aprovado
por unanimidade com a associação do Vereador Gervásio.  2)  À SMSMU, solicitando reparo na
acessibilidade para cadeirantes na esquina das Ruas Manoel Atanásio Dias com José Felipe –
Centro. Aprovado por unanimidade.  Vereador Jorge – 1)  Ao Prefeito e SMST, solicitando que a
Rua Plácido de Castro do nº 183,  até o antigo Postão,  volte a ser mão dupla.  Aprovado por
unanimidade.  2)   Ao Prefeito,  SMSMU e SMST, solicitando a pintura dos quebra mola da Av.
Mauá, a partir  da Escola São Lucas, sentido São Leopoldo e colocação placas. Aprovado por
unanimidade  com  a  associação  do  Vereador  Cleber.  Vereador  Caco  –  1)  À Brigada  Militar,
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solicitando o policiamento no Bairro Fortuna, especialmente a noite. Aprovado por unanimidade
com a associação dos Vereadores Jorge, Ventania e Nelson.  Vereador Ventania – 1)  À SMST,
solicitando a colocação de 2 (dois) quebra mola na Rua Dona Josefina, em frente aos números
359 e 701 – Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores
Gervásio e Nelson.  2)  À SMSMU, solicitando a poda da árvore, pois os fios de energia elétrica
estão encostando, inclusive o proprietário já tem a licença da SMMA. Aprovado por unanimidade.
Vereador Maninho – 1)  Ao Presidente da Casa e Vereadores, convidando para homenagear a
Escola Nossa Senhora de Fátima pelos 65 anos. Aprovado por unanimidade com a associação do
Vereador Nelson. Não havendo mas Requerimentos Verbais a serem feitos, foi lido o Projeto que
aguarda  a  contestação  do  Vereador  autor.  Passou-se  a  votação  dos  Processos:  PROC.  nº
19.905/2015  – Origem  do  Poder  Executivo  –  Mensagem  nº  065/15  –  PROJETO  DE  LEI
EXECUTIVO nº 066/15 - “Altera o artigo 6º da Lei nº 477/1974, bem como acrescenta ao artigo 6º
A,  na Lei Municipal nº 477/1974, relativa contagem dos triênios e quinquênios dos servidores
municipais.  NESTA DATA,  discutiu o Projeto o Vereador Marquinhos. Em votação o Projeto foi
aprovado com 8 (oito) votos favoráveis dos Vereadores Cleber, Gervásio, Marquinhos, Raquel,
Maninho, Ventania, Adão e Caco e 2 (dois) votos contrários dos Vereadores Dra. Imilia e Jorge,
em 1ª discussão e votação. Justificaram os votos os Vereadores Dra.  Imilia;  Jorge;  Maninho;
Raquel e Marquinhos.  PROC. nº 20.207/099/2017 –  Origem da Mesa Diretora – PROJETO DE
LEI LEGISLATIVO nº 13/2017 - “Altera o anexo I, da Lei nº 3.753 de 15 de março de 2017, da
nova  estrutura  da  Câmara  de  Vereadores  de  Sapucaia  do  Sul”. NESTA DATA,  o  Projeto  foi
aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação. PROC. nº 20.172/064/2017 – Origem do
Vereador  Gervásio  Santana  –  PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  nº  011/2017  –  Institui  no
Município de Sapucaia do Sul  o evento denominado Outubro Rosa e dá outras providências.
NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação.  PROC. nº
20.172/063/2017 – Origem do Vereador Gervásio Santana – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº
010/2017 – Institui no Município de Sapucaia do Sul o evento denominado Novembro Azul e dá
outras providências.  NESTA DATA,   o Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e
votação.  Não  havendo  mais  Processos  a  serem  votados  passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Vereador Marquinhos – 06 min. + 06 min. Cedidos pelo Vereador
Caco =  12  min.  Cumprimentou  a  todos.  Iniciou  com frase  dita  em Plenário:  “Ah!  ganharam
carguinhos”. Respondeu nunca o julguem por quem proferiu a frase. Nunca teve carguinhos na
administração e sempre pautou por sua conduta no Plenário. Disse que hoje no Jornal do Almoço,
teve reportagem dos Vereadores ladrões do dinheiro público que gastaram 14 milhões em diárias,
dinheiro  que  poderia  ter  ido  para  segurança,  saúde  e  educação.  Falou  sobre  a  Legislatura
passada,  citando a  agenda  positiva,  que  esta  Casa  foi  matéria  da RBS TV,  sendo uma das
Câmaras mais enxutas do Estado, não foi gasto nenhum centavo em diárias, apenas o Vereador
Jorge foi  num Congresso,  mas Congressos são uma falácea geralmente ocorrem em cidades
turísticas. Disse que o dinheiro que não é utilizado estornam para o executivo, um milhão no
temporal  que  destruiu  os  telhados  das  residências  carentes;  compraram  aparelhos  para  a
Fundação  Hospitalar  Getúlio  Vargas;  veículos  para  entidades  e  ONGs;  ajudaram a  pagar  os
salários dos servidores, pois do duodécimo da Câmara podem gastar até 6%, mas até agora foi
gasto  2,4%.  Quanto  ao  Projeto,  questionou  quem  não  quer  ser  servidor  público,  mas  os
Vereadores tem que ter antevisão dos fatos e não votarem  porque perderam carguinhos,  ter
cargos não é feio, o que não podem é trocarem por votos neste Poder Legislativo. Disse que por
ter antevisão dos fatos já falou com o sindicato e questionou querem não aprovarem este Projeto,
talvez o Prefeito mande outro retirando direitos de servidores e transformando em Regime Jurídico
Único.  Disse que daqui  a pouco tempo quando formarem Comissão e conseguirem Plano de
Carreira e Plano de Qualificação dos Professores, terão o atrativo de serem servidores públicos.
Neste momento houve vaia. O Orador disse que isso que são professores, imagina a educação
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que passam para os alunos, mas não fica surpreso pois na campanha via diversos professores e
servidores com bandeirinha do PT. Disse nunca ter carregado a bandeira do PT, mas hoje está
aqui defendo o interesse dos servidores, inclusive a inteligência também é atributo do ser humano
e hoje está vaiando, lá na frente vão ter que aplaudir, pois ser Vereador é ter responsabilidade.
Disse ter  feito acordo com o Prefeito e Vereadores da base e oposição...houveram vaias e o
orador não concluiu...Portanto, precisam ser inteligentes pensar em futuro, então não cutuquem a
onça com vara curta. 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
dezenove horas e cinquenta e cinco 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, 28 de março de 2017. 

                                                                                                                 NELSON BRAMBILA
                                Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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