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                    Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (30.03.2017), 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 13ª 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: MARQUINHOS (PSB); Dra. IMILIA (PTB); GERVÁSIO (PP); CLEBER (PP); JORGE (PSD);
ADÃO (PT);  VENTANIA (PRB); RAQUEL (PT);  MANINHO (PMDB); 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:  Indicação do Vereador Marquinhos nº
083/2017; Pedido de Informação nº 02 de origem da Vereadora Dra. Imilia.  Ata nº 9880, que foi
aprovada  por  unanimidade  sem  retificações  nem  alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO
GRANDE EXPEDIENTE: Votação da Indicação: Origem do Vereador Marquinhos – Indicação nº 83)
Ao Prefeito, solicitando capeamento asfáltico da Rua Rio Negro. Aprovada por unanimidade. Votação
do Pedido de Informação nº 02, de origem da Vereadora Dra. Imilia.  Aprovado por unanimidade.
Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereador Ventania – 1) À SMMU, requer limpeza da calçada
na Rua Jorge Assum. Aprovado por unanimidade.  2)  À SMST, requer sinalização na Rua Oscar
Burlaff. Aprovado por unanimidade. Vereador Caco – 1) Ao FAPS, requer informações referentes ao
valor em dinheiro disponível, ao banco o qual se encontra e o nome do responsável pelas contas do
fundo.  Aprovado  por  unanimidade  com  associação  dos  Vereadores  Ventania,  Nelson,  Jorge,
Maninho,  Cleber  e  Gervásio.  2)  Ao  Mercado  Rissul,  parabenizando  a  funcionária  Camila  pela
honestidade  com  que  exerce  seu  trabalho.  Aprovado  por  unanimidade  com  associação  dos
Vereadores Cleber, Adão, Ventania, Jorge e Marquinhos. Em Nome do Poder – 1) À Prefeitura com
cópia à SMMU, sugerindo que coloque de volta em funcionamento o caminhão que faz manutenção
da  iluminação  pública  à  noite.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Cleber  –  1) Ao  Prefeito,
solicitando o número total de servidores estatutários e celetistas da Prefeitura de Sapucaia do Sul.
Aprovado por unanimidade com associação dos Vereadores Jorge e Marquinhos.  2) À SMMA com
cópia ao Prefeito,  solicitando um estudo referente a pedra PAVS para pavimentação da Cidade.
Aprovado por unanimidade com associação dos Vereadores Gervásio e Jorge. Vereador Gervásio –
1) À SMMU, reiterando o pedido de providências referente ao ofício nº 32 de 02 de fevereiro de 2017
e solicitando como medida de prevenção a limpeza e o desassoreamento do Arroio José Joaquim.
Aprovado por unanimidade com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Ventania, Cleber, Maninho
e Nelson.  2) À SMO, solicitando conserto dos buracos da Av. Rubem Berta, em frente ao nº 1300.
Aprovado por unanimidade com associação dos Vereadores Jorge, Cleber e Marquinhos. 3) À SMST,
solicitando  o  conserto  da  sinaleira  da  Av.  Lucio  Bittencourt,  esquina  com  a  Av.  Rubem  Berta.
Aprovado  por  unanimidade  com  associação  dos  Vereadores  Cleber  e  Maninho.  Vereador
Marquinhos –  1) À  Família  Alves,  externando  condolências  pelo  falecimento  do  jovem Marcos.
Aprovado por unanimidade com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Cleber, Maninho, Gervásio
e Nelson. 2) Ao Prefeito com cópia à SMS e à Vigilância Sanitária, solicitando providências urgentes
com  relação  à  infestação  de  mosquitos  no  Bairro  Carioca.  Aprovado  por  unanimidade  com
associação dos Vereadores Cleber, Ventania, Caco, Gervásio e Nelson. 3) Ao Prefeito com cópia à
SME e SMO, solicitando limpeza e revitalização do Skate Park. Aprovado por unanimidade com,
associação  dos  Vereadores  Maninho  e  Cleber.  Vereador  Nelson  –  1) À  SMIC,  requer  que  o
Secretário  envie  a  Lei  dos  Alvarás  Provisórios  urgentemente.  Aprovado  por  unanimidade  com
associação  dos  Vereadores  Jorge,  Ventania,  Caco,  Gervásio,  Cleber  e  Maninho.  2)  À  SMMU,
solicitando  providências  urgentes  referente  à  iluminação  do  Horto  Florestal.  Aprovado  por
unanimidade com associação dos Vereadores Gervásio e Cleber. Não havendo mais Requerimentos
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Verbais a serem feitos. Foi lido o Projeto nº 008/2017- Intitula Capina Sapucaia – no qual foi retirado
pelo Autor Vereador Cleber para readequação. Passou-se a 2ª discussão e votação do  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.
Questão  de  ordem o  Vereador  Jorge pediu  vista  do  projeto  para  sanar  algumas  dúvidas  por  2
sessões.  Discutiram  o  Pedido  de  Vista  dos  Vereadores  Dra.  Imilia,  Cleber,  Raquel  e  Caco.  O
Presidente Nelson suspendeu a Sessão por 10 minutos. Reaberta a sessão, passou-se a votação do
Pedido  de  Vistas  por  2  sessões.  Pedido  aprovado  por  unanimidade.  Declararam  o  voto  os
Vereadores Marquinhos, Jorge e Gervásio. Não havendo mais Processos a serem votados passou-
se ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Cleber  (6 min) –  Cumprimentou a
todos. Iniciou dizendo que a Democracia hoje está de parabéns. Disse que se posicionar é difícil e ter
posição não é vergonhoso. Pediu para que os Sindicatos se mobilizem e se façam presentes na
Casa para conversar, trazendo mais dados e informações para que juntos possam debater. A parte, o
Vereador Jorge se associou e colocou seu gabinete à disposição para que possa ajudar no debate. O
Vereador Cleber agradeceu e retomou dizendo que como Vereador, não irá se esconder dos grandes
debates,  pois  sempre  irá  se  posicionar  contra  ou  a  favor.  Parabenizou  os  Servidores  que  se
mobilizaram para estar presente na Casa hoje, mas avisa que resta pouco tempo para discussão e
precisam ser rápidos. Parabenizou a todos Vereadores pelo ato de coragem de hoje. Agradeceu e
encerrou. Vereadora Dra. Imilia – (6 Min) – Cumprimentou a todos. Iniciou dizendo que gostaria de
falar sobre terça-feira e o dia de hoje para que se possa fazer uma reflexão sobre toda situação
presente. Disse que seu voto contrário é em defesa da boa prestação do serviço público para a
comunidade sapucaiense, e, para que isso aconteça, se faz necessário criar um corpo de servidores
profissionais,  para  tanto,  não  se  cria  profissionais  capacitados  implementando  políticas
desmotivadoras, por isso se deve criar política incentivadora, pois não é admissível exigir do servidor
público dedicação e eficiência com um salário incompatível com as suas responsabilidades, e ainda,
não é admissível que funcionários contratados sobre o manto do apadrinhamento político, os CCs,
sem qualquer conhecimento e preparação,  entrem recebendo mais que um servidor  de carreira.
Acentua que o servidor de carreira é conhecedor do que está fazendo, estudou e se submeteu a
concurso. Falou que a situação financeira e econômica do Município é caótica, porém certamente
não é pelo salário pago aos servidores, mas, possivelmente, pelo excesso de cargos de confiança do
governo anterior, pratica corriqueira do governo do PT. Sugeriu ao Poder Executivo que valorize o
servidor e encaminhe a esta Casa um Plano de Carreira. 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  quarenta  e  cinco  minutos.  Determinou  a
lavratura desta Ata, que será pelo mesmo 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, 30 de março de 2017. 

                                                                                                 NELSON BRAMBILA
                 Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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