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                    Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete
(23.03.2017), 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  11ª
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:  RAQUEL (PT); MANINHO (PMDB);
VENTANIA (PRB); ADÃO (PT); JORGE (PSD); CACO (PMDB); CLEBER (PP); GERVÁSIO
(PP);  IMÍLIA (PTB),  MARQUINHOS (PSB)  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
para  que  fizesse  a  leitura  de  um trecho bíblico.  Passou-se  ao  ESPAÇO DO PEQUENO
EXPEDIENTE:  O Vereador Maninho – Secretário, fez a leitura dos expedientes recebidos:
Ofc. nº 355/2017 – GP; ATA nº 9877, que foi aprovada por unanimidade, sem retificações,
nem  alterações.   Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:   Passou-se  aos
Requerimentos Verbais:  Vereadora RAQUEL – 01)  Ao Congresso Nacional, encaminhando
“Moção de Repúdio”,  aos Deputados Federais que votaram a favor da Terceirização, que
nada mais é do que outro golpe contra os trabalhadores e contra os direitos trabalhistas.
Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando a troca de lâmpada na
Rua  Celestino  Franco  Coutinho,  nº  417,  Bairro  Lomba  da  Palmeira.  Aprovado  por
unanimidade. 03) Ao Prefeito, c/c à SMSMU e SMMA, solicitando limpeza e revitalização da
Praça na Rua Dona Ecilda, Bairro Freitas. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores  Marquinhos,  Nelson  e  Gervásio.  Vereador   MARQUINHOS  –  01) À  SMST,
solicitando que seja colocada placa de “pare” e quebra-molas, na Rua Gávea, em frente ao nº
214, esquina com a Rua Valter Neves, onde localiza-se o Posto de Saúde do Bairro. Aprovado
por unanimidade. 02)  Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando providências urgentes, sobre a
limpeza da calçada ao lado da Escola Vila Prado, na Rua José de Alencar. Aprovado por
unanimidade, com associação do Vereador Cleber.  03) Ao Prefeito, c/c à SMO e SMSMU,
solicitando a retirada das árvores de “jambolão”, da Praça Central da cidade, devido a sujeira,
mau cheiro, entre outros prejuízos causados pelas mesmas. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Caco, Ventania, Maninho, Raquel, Cleber e Gervásio. Vereador
GERVÁSIO – 01) À SMSMU, solicitando recolhimento de entulhos depositados na Avenida
Açoriana, abaixo do Viaduto da Vargas, Bairro São José. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Nelson, Marquinhos, Cleber e Ventania. 02) À RGE, c/c à SMO,
solicitando o deslocamento de um poste instalado na Rua Barão de Itararé, em frente ao
número 209,  Bairro  Sete.  Aprovado por  unanimidade. 03) À  SMO, solicitando a troca de
tampa de bueiro, que está quebrada na extremidade do calçadão na Avenida Sapucaia, bem
como, pintura e reavivamento das faixas de segurança nos dois sentidos da mesma Avenida.
Aprovado  por  unanimidade.   Vereador  CLEBER  –  01) À  SMO,  solicitando  reparos  no
pavimento asfáltico, na Avenida Américo Vespúcio, esquina com Rua Justino Camboim, a via
encontrasse intransitável. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge,
Gervásio e Marquinhos. 02) À SMSMU, solicitando instalação de luz em um poste existente
na Rua Justino Camboim, nº 225, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade. Vereador JORGE
– 01) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando a revitalização da Praça Rubens Braun, no Bairro
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Pasqualini.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Raquel,
Gervásio e Ventania. 02) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando troca da tampa de boca de lobo,
na Rua Che Guevara, em frente ao nº 108, esquina com a Rua Juraci da Cruz, Cooperativa
Amobem, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Ventania.
Vereador CACO – 01) Ao Prefeito,  parabenizando-o pelas ótimas idéias que tem tido em
apenas dois meses de Governo. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Raquel,  Cleber,  Marquinhos e Nelson.  Vereador VENTANIA – 01)   À SMO, solicitando a
continuação  do  calçamento  da  Rua  Eldorado,  Bairro  Capão  da  Cruz.  Aprovado  por
unanimidade.  Neste  instante  o  Vereador  Gervásio  retirou  Projeto  de  sua  Autoria  para
adequações,  a  saber:  PROC. nº  20.205/097/2017 –  PROJETO DE LEI  LEGISLATIVO nº
012/2017 - “Institui o Projeto Árvore Sapucaia no Município de Sapucaia do Sul e dá outras
providências”.   Passou-se a votação dos seguintes Projetos:  PROC. nº 20.207/099/2017 –
Origem da Mesa Diretora – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 013/2017 – “Altera o anexo I,
da Lei  3.753 de 15 de março de 2017,  da nova estrutura da Câmara de Vereadores do
Município de Sapucaia do Sul”. NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade, em
1ª  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,
discutiram o Projeto os Vereadores Gervásio, Marquinhos, Cleber, Raquel e Maninho;
encaminharam a votação os Vereadores Gervásio e Jorge,  o Projeto em votação foi
aprovado por  unanimidade,  em 1ª  discussão e votação.  PROC. nº  20.171/063/2017 -
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, discutiram o Projeto os Vereadores Gervásio, Marquinhos,
Imília  e  Maninho;  encaminharam  a  votação  os  Vereadores  Adão,  Gervásio  e
Marquinhos; o Projeto em votação foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e
votação.  Passou-se ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador MANINHO –
(06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou  destacando  dois pontos que considera importante,
sendo o primeiro quanto a postura e a forma que o Secretário de Saúde vem lidando com os
Vereadores, não se omitiu em nenhum momento para prestar alguma informação ou atender
demandas  levadas  pelos  Vereadores,  considera  que  estamos  “virando  a  página”,  de  um
momento político, sendo possível fazer uma fiscalização mais presente e conseguirem talvez
ao final dos seus mandatos  que os usuários não precisem bater na porta dos Gabinetes dos
Vereadores, por poderem usar o SUS, por termos uma   saúde que funcione de fato, tudo isto
para o bem da comunidade como um todo. Em aparte o Vereador Gervásio ressaltou que o
Secretário de Saúde, Sr. Néio, está tendo boa vontade em fazer a coisa certa, muita solicitude
em atender as demandas do Município. Continuando o Vereador Orador disse que espera que
com essas atitudes consigamos atingir “a ponta”, não sejam apenas números, bem como, que
os Vereadores possam receber as pessoas em seus Gabinetes, para elogiarem os serviços
da saúde e não mais para pedir. Falou sobre uma segunda questão que é a criação de um
grupo para melhor fiscalização dos descasos com nosso meio ambiente, criação esta feita
pelo Prefeito Dr.  Link e um grupo de gestão integrada, um enfrentamento que já vem de
outras gestões, que já foi pauta em outras gestões, que agora está tendo uma continuidade,
para assim cuidar, fiscalizar os descasos ambientais que vem ocorrendo em nosso Município,
visto a importância e o impacto que isto traz para nossa população, seja pelas enchentes,
seja pela imagem que as pessoas tem de nosso Município devido ao lixo nas ruas, tudo isto
impactando diretamente em nosso Rio dos Sinos,  no entanto muitas vezes não sabemos
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porque tantas coisas estão ocorrendo conosco,  parabenizou o Prefeito por sua atitude e
convocou a todos,  colegas Vereadores e  comunidade,  para  divulgarmos ao máximo esta
ideia,  passar  a  informação  que  existirá  sim  uma  fiscalização,  bem  como,  termos
conhecimento de nossas responsabilidades, da responsabilidade do Governo, para criarmos
uma  harmonia,  em  nossa  cidade  e  assim  tenhamos  gosto  de  viver  nela.  Agradeceu  e
encerrou. Vereador CLEBER– (03min.) – Cumprimentou a todos. Falou que em uma noite de
jogo do Brasil, que bom ver que a política, tanto do Município, do Estado ou do País é mais
importante  que uma partida de futebol.   Agradeceu a Senadora Ana Amélia  Lemos,  pela
Emenda que envia ao nosso Município cento e cinquenta mil reais para a área da saúde,
mesmo sendo um valor pequeno ajuda muito, pois todo valor é bem vindo, agradeceu pelo
excelente atendimento do Chefe de Gabinete da Senadora, Sr. Marco Aurélio, ressaltando
que para a saúde sempre tudo é bem vindo.  Falou sobre o Secretário de Saúde, externando
elogios, alguém que é político e é médico, desta forma entende que a comunidade vem à
Câmara de Vereadores para pedir e cobrar o que vem sendo feito, citando como exemplo a
situação dos exames no Município, que já está sendo feita auditoria e logo estará normalizada
a situação. Falou sobre fato ocorrido na Assembleia Legislativa, a Deputada Manuela Dávila
queria dar uma Medalha de Mérito Farroupilha ao Deputado Federal Jean Willians, queria
também que fossem pagos os custos para esse Deputado vir receber a Medalha, em nosso
Estado,  parabenizou  portanto  aos  Deputados  que  conseguiram  conter  esta  lavagem  de
dinheiro, que os comunistas fazem, entre esses Deputados parabeniza Marcel Vanraten, que
sempre apoia ao Edil Orador e sempre terá o apoio do mesmo, ressaltando que não devemos
deixar nosso Estado virar “a casa da mãe Joana”, sendo muito bom que conseguiram conter
este  gasto  de  dinheiro  público,  se  não temos  dinheiro  para  pagar  nossa  Brigada  Militar,
professores e policiais civis, quanto mais pagar passagem para este Deputado Federal do Rio
de Janeiro para receber esta Medalha, realmente tentaram mas não foi desta vez. Agradeceu
e encerrou.  Vereador GERVÁSIO – (03min. cedidos pelo Vereador Cleber e + 06min.) –
Cumprimentou  a  todos.   Agradeceu por  todo  apoio  recebido  pelos  Vereadores  no  último
sábado, em um momento muito difícil que foi o falecimento de sua mãe, ressaltando o quanto
é  importante  ter  amigos  nesses  momentos,  bem  como,  agradeceu  pelo  apoio  recebido
também pela Guarda Municipal, que colaborou  em todo o trajeto do cortejo, não prejudicando
assim o trânsito, agradeceu a toda equipe do Hospital Getúlio Vargas, pela atenção recebida
todos os dias em que sua mãe esteve internada. Falou sobre o fato de terem sido chamados
de loucos,  o Orador e o Vereador Cleber,   pois não concorda, visto que o comentário foi
porque ajudaram a trazer emenda de cento e cinquenta mil para a área da saúde de nosso
Município, apesar de serem oposição, esclareceu  portanto que independente de serem ou
não  oposição  o  importante  é  fazer  o  melhor  para  Sapucaia  do  Sul,  o  Legislativo  vem
crescendo muito nesse sentido, todos os Edis estão trabalhando em prol da cidade, não é
porque disputam no pleito eleitoral, que aqui serão inimigos, se forem chamados de loucos,
que sejam então, pois não farão como algumas pessoas querem e sugeriram, que deveriam
os Edis por ser oposição, fazer um discurso totalmente contrário, ressaltando que não farão
assim, pois são do Partido Progressista, mais do que isso, são do Partido “Sapucaia do Sul”,
depois que assumem a responsabilidade da urna, que a comunidade os colocou aqui para
bem representá-la, tem os Edis esse compromisso, de fazer a coisa certa,  pois estão aqui
fazendo  política  e  não  brincando  de  fazer  política,  tem  que  pensarem  no  melhor  para
Sapucaia do Sul, estão já trabalhando para trazer mais emendas para o Município. Disse que
estamos na Semana Internacional da água, sendo dia vinte e dois de março, o Dia Mundial da
água,  sendo que muitas vezes observamos que a água que usamos é de péssima qualidade,
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mesmo sendo tratada com muitos produtos químicos para chegar em nossas casas potável,
ainda assim é muito difícil de chegar no ponto de potável, lembrando  o quanto a água é um
bem precioso, tão precioso que sem água não há vida, em virtude de tudo isto, o Orador
comunicou nesta Tribuna o lançamento do Projeto de Coleta do óleo de cozinha, para com
isso  diminuirmos a poluição da nossa água,  onde o Próprio  Vereador  e  assessoria  irão
pessoalmente nas residências buscar  o óleo, para então dar uma destinação adequada ao
mesmo, lembrando que devemos cada um fazer a sua parte, chamando portanto a atenção e
conclamando a todos os Sapucaienses para ajudar nesta tarefa, cada um em sua casa, não
jogando mais  o óleo na pia,  no ralo,  mas reservando-o para após ser recolhido,  pois  os
maiores prejudicados somos nós mesmos,   sendo necessário todos nós refletirmos sobre
isso. Agradeceu e encerrou. Vereadora IMÍLIA – (06min.) –  Cumprimentou a todos. Iniciou
explicando a razão pela qual não faz mais requerimentos verbais, pois não estão tendo os
resultados esperados, portanto, passou a fazer seus pedidos diretamente do seu Gabinete no
Protocolo da Prefeitura e das Secretarias, assim poderá controlar prazos e cobrar em um
momento propício. Falou sobre determinada situação que ocorreu, quando em uma página da
internet  chamada “socorro  Sapucaia”,  foi  “colocada a  prova”  a  Vereadora  Oradora e  seu
trabalho, embora tivesse pensado em não responder, percebeu que por ser pessoa pública
deveria sim dar uma resposta, pois não se importa com o que pensam de si, mas se importa
com sua própria consciência, com  o seu próprio trabalho, leu portanto  o que escreveram na
referida página e esclareceu o seguinte: quanto a contratação do filho do Sr. Nilo Tur, como
seu assessor, não foi acordo político nenhum, pois nem sabia de quem era filho esse rapaz,
recebeu currículos em sua empresa e escolheu este para uma conversa e após o contratou,
quanto ao fato de exonerar funcionários em tão pouco tempo de mandato, é porque procura
sempre pessoas que se proponham a fazer o trabalho que o Gabinete exige, portanto irá
exonerar e admitir quanta vezes for necessário. Disse que todos podemos errar pois somos
seres humanos,  mas nunca irá  errar  por  conchavo político  ou por  aliar-se a  pessoas de
interesses escusos,  ressaltando que seu compromisso é com Sapucaia, se tiver que trocar
todos os assessores irá trocar de novo, enquanto não tiver de fato pessoas comprometidas
com o trabalho, com o que a Oradora busca desempenhar, assim ocorre na sua empresa
também, só ficam as pessoas que querem trabalhar, que têm responsabilidade, quem têm
comprometimento,  portanto  aqui  na  Câmara   considera  da  mesma  forma,  pois  seu
compromisso  é  com  Sapucaia,  trocou  assessores  para  fazer  um  trabalho  decente,
parabenizou seus assessores pelo trabalho realizado, pois agora conseguiu três pessoas que
sabem porque estão dentro do Gabinete e estão fazendo.  Agradeceu e encerrou. Vereador
JORGE – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou parabenizando a Vereadora Imília, por
suas atitudes, pois considera que desta forma será feita uma política diferente, para que a
sociedade seja  a  mais  contemplada com isto.  Falou  sobre  a  questão  dos  requerimentos
verbais, que de fato são poucos os requerimentos que são atendidos, a maioria não é, a
verdade é essa, mesmo sabendo-se de todas as dificuldades que as Secretarias passam,
mesmo assim não é possível algumas coisas que há condições de serem feitas não serem
resolvidas, ressaltando o que já havia falado em outra oportunidade, que se fosse necessário
se reunir com os Secretários para ver se há uma forma de colaborar com os mesmos. Elogiou
a Vereadora Raquel pelo seu excelente trabalho, bem  como, esclareceu  que aqui não tem
Vereador  melhor  que  outro,  existe  o  anseio  de  fazer  o  possível  pela  população,  mas  é
necessário ter um pouco de cuidado ao se portar,  procura o Vereador Orador ser o mais
educado possível com todos, esclareceu portanto sobre situação específica, de uma reunião
com o Secretário de Saúde, a princípio os Vereadores conversariam com moradores, mas a
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Vereadora Raquel achou por bem convidar e ao mesmo tempo convocar o Secretário, para vir
à esta Casa, mas pelo fato do Vereador Orador e o Vereador Caco, terem colaborado dizendo
que não se  convoca,  apenas  se convida,  a  Vereadora  por  sua vez  só  faltou chamar  os
mesmos  de  “burros”,  ressaltando  que  deveriam os  dois  Edis  lerem melhor  o  Regimento
Interno, leu o Vereador Orador trechos do Regimento referentes a convocação de Secretários,
ressaltou que de fato o objetivo foi alcançado, com a presença do Secretário nesta Casa, mas
é necessário ter cuidado no tratar com os demais Vereadores e todas as pessoas em geral,
devendo sermos elegantes, quem sabe até futuramente a Vereadora Raquel até venha a se
redimir, conforme a sua índole, portanto, é necessário ter um pouco de afinidade e respeito,
que é o que sempre faz o Vereador Orador.  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 dez 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, 23 de março de 2017. 

                                                                                                 NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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