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                    Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (06.04.2017), 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 15ª 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); IMÍLIA (PTB); GERVÁSIO (PP); CLEBER (PP); JORGE (PSD);
ADÃO (PT); VENTANIA (PRB); RAQUEL (PT); CACO (PMDB), MANINHO (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 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:   Ofício da Empresa OI, em resposta ao requerimento nº 01/2017; Mem.
Interno da Presidência nº 65/17, solicitando elaboração de Decreto referente a troca de horários
na Semana Santa; Proj. de Lei Legs. nº 017/17, de origem do Vereador Maninho; Proj. de Lei
Legs. nº 016/17, de origem do Vereador Cleber; Indicação de nº 087/17, de origem do Vereador
Marquinhos; Indicações de nºs 089/17 à 092/17, de origem da Vereadora Imília; Indicação de nº
088/17, de origem do Vereador Maninho; todas as Indicações foram aprovadas por unanimidade,
em única votação.  Com aquiescência do Plenário foi  incluído na Ordem do Dia, o Projeto de
Decreto  referente  a  troca  de  horários  na  Semana  Santa,  em  votação  foi  aprovado  por
unanimidade, em 1ª votação. Passou-se ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:   Passou-se
aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador  MANINHO –  01)  À SMMA,  parabenizando   pelo  belo
Evento  “Festival  de  Pandorgas”.  Aprovado  por  unanimidade.  02) À  SMSMU,  solicitando   o
conserto de uma parada, localizada na Avenida Juvêncio Fragoso, esquina com a Avenida Borges
de Medeiros.   Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores  Raquel  e  Cleber.
Vereador VENTANIA – 01) À SMO, solicitando a retirada de entulhos na Rua São Lázaro, nº 635,
Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Caco.  02) À
SMO, solicitando a retirada de entulhos na Rua Raposo Tavares, esquina com a Rua Gonçalo
Coelho, em frente ao nº 35, Bairro Parque Joel. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Nelson e Gervásio. 03) À SMO, solicitando conserto de caixa de esgoto, onde há uma
erosão, na Rua Raposo Tavares, esquina com Avenida Américo Vespúcio, em frente ao nº 156,
Bairro  Parque  Joel.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge  e
Gervásio.  Vereador  ADÃO – 01) À  RGE,  solicitando resposta  quanto  ao requerimento  de nº
243/17, apresentado em 15.03.17, no qual era solicitado poda de árvores em frente aos nºs 242 e
272, da Rua Maria Silveira, Bairro  João de Barro. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Raquel, Marquinhos, Cleber, Maninho e Gervásio.  Vereador JORGE – 01) Ao
Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando retirada de galhos em todo Município, visto que estão sendo
colocados  em  cima  de  entulhos,  piorando  a  situação  em  diversos  locais.  Aprovado  por
unanimidade, com associação do Vereador Cleber. Vereador CLEBER – 01) À SMO, solicitando
desentupimento da rede de esgoto na Rua Wildomar Ferreira Duarte,  nº  380,  Bairro Fortuna.
Aprovado por unanimidade.  02) À ACAPASS – Associação Casa de Passagem de Sapucaia do
Sul, parabenizando pelo jantar realizado no último dia trinta de março e a todos da instituição pelo
excelente  trabalho   realizado.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores
Marquinhos, Raquel e Gervásio. Vereador GERVÁSIO – 01) À SMMA, solicitando recolocação de
um contêiner para acondicionamento de lixo que estava colocado na Avenida João Pereira de
Vargas, próximo ao nº 255, praticamente em frente a Rua Coronel João Correa. Aprovado por
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unanimidade. 02) à SMSMU, solicitando revitalização da Praça de brinquedos que fica situada na
Rua  Mariano  do  Canto,  ao  lado  do  Arroio  José  Joaquim,  Bairro  Jardim.  Aprovado  por
unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Ventania,  Marquinhos  e  Cleber.  03) À  SMST,
solicitando estudos de viabilidade técnica para instalação de redutor de velocidade na Avenida
José Joaquim, entre as Ruas Copacabana e Palestina, Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Raquel Cleber, Nelson e Ventania.  Vereador
MARQUINHOS – 01) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando a colocação de um container na Rua
Alfredo Sharlau,  em frente a Escola de Educação Infantil  Mara Matos,  Bairro COHAB Blocos.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Raquel e Cleber. 02) Ao Prefeito, c/c
à SMSMU, solicitando a limpeza do vão existente entre a cerca da UPA e a RS118, pois neste
local  o  mato  está  muito  alto  e  pessoas  estão se escondendo  para  cometer  diversos  delitos.
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Jorge. 03) Ao Prefeito, c/c à Brigada
Militar e Guarda Municipal, solicita providências urgentes quanto ao fato que vem ocorrendo na
Rua Rio Grande do Norte, entre as Ruas São Paulo e Pará, pois o local está se tornando ponto de
tráfico de drogas. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Cleber.  Vereadora
RAQUEL – 01)  Ao Prefeito, c/c à SMST,  solicitando sinalização e redutor de velocidade na Rua
Hugo Cardoso, esquina com a Rua Candelária, Loteamento Primavera, Bairro Fortuna. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio e Ventania.  02) Ao Prefeito, c/c à
SMSMU e SMMA, solicitando a limpeza e  revitalização da Praça de Skate situada na Rua Barão
do  Rio  Branco,  Bairro  Santa  Catarina.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Cleber e Gervásio.  03) Ao Prefeito, c/c à SMSMU e SMMA, solicitando a poda das
árvores  da  Praça  São  José,  localizada  no  Bairro  Primor.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação do Vereador Nelson. Vereador NELSON – 01) Ao Deputado “Costela” e ao Vereador
Caco,  parabenizando-os  pela  atitude  de  ambos,  pois  conseguiram  agendar  reunião  com  o
Secretário de Saúde, preocupados com terrível notícia de que haveria corte de recursos para
nosso hospital, ressaltando que, se todos Vereadores e Deputados tivessem esse tipo de atitude,
independente de seus Partidos, seria tudo melhor. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Ventania, Jorge, Cleber, Gervásio, Marquinhos, Maninho e Raquel.  02)  À SMS,
solicitando  providências  quanto  ao  problema  que  muitos  familiares  estão  passando  por  não
conseguiram retirar  fraldas para pacientes em situação vegetativa, visto existir  a exigência do
próprio doente ter que retirar, o que não é possível se a pessoa está acamada. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Raquel,  Maninho, Marquinhos, Imília,  Gervásio,
Cleber,  Jorge,  Adão,  Caco  e  Ventania.  Vereador  CACO  –  01) Ao  Deputado  Maurício,
parabenizando pela educação e pelo excelente atendimento em seu Gabinete, independente de
Partido, um atendimento especial. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Jorge e  Ventania.  Passou-se a  votação do seguinte  Projeto:  PROC. nº 20.214/106/2017 –
Origem da Mesa Diretiva – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 015/2017 - “Proíbe a
concessão de diárias aos Vereadores, Servidores e Cargos Comissionados da Câmara
Municipal de Sapucaia do Sul e estabelece a possibilidade de pagamento de indenização
de despesas para custear a realização de cursos, estágios e demais modalidades de
aperfeiçoamento  dos  servidores  efetivos”.  NESTA DATA,  a  Vereadora  Imília  solicitou
vistas ao Processo por (01) uma Sessão, o pedido foi aprovado por unanimidade. Passou-
se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Vereador  RAQUEL  –  (06min.)  –
Cumprimentou a todos. Falou sobre a importância da organização da comunidade, no sentido de
atingir objetivos, que melhorem a qualidade de vida dos que vivem e habitam um determinado
lugar comum, também fazem a conservação do que é público, a Oradora disse que tem andado
pela cidade e visto que o referido sentimento tem brotado nas pessoas,  mesmo que timidamente,
já é um avanço, que tem que ser apoiado, para que ações de participação social,  sejam mais e
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mais comuns em nossa cidade, bem como, ressaltou a Oradora que participou de reunião onde
moradores fizeram valer  sua condição de proprietários do lugar, um local onde antes existia um
depósito de lixo, que poderia trazer muitos problemas aos moradores e foi transformado em uma
praça, sendo que esta prática não é apenas importante no ponto de vista de uma melhor condição
de beleza para o local, mas também no sentido de fazer o cidadão voltar a ocupar, lugares que
deveriam ser  destinados ao lazer  das  famílias,  mas na maioria  das vezes são usados como
depósitos de lixo ou pequenas cracolândias. Falou que uma parte da verba que trouxe através de
emenda parlamentar será destinada para fazer a pavimentação de praças, de nossa cidade, que
são  locais  de  convívio  popular,  onde  todos  gostam  de  estar,  pois  praças  são  espaços
democráticos, sem esquecermos que a democracia começou através de grandes pensadores que
se reuniam justamente em praças e jardins, por isso a importância de criarmos este  hábito em
nossa cidade. Saudou a iniciativa do Prefeito Dr. Link,  pela criação do Grupo de Ação Integrada
Ambiental, o GAIA,  que passa a fazer parte de nossa vida urbana, ressaltando a Oradora que
sente-se também integrante desta ação, pois com as verbas que trouxe para segurança pública
poderá  se  equipar  a  Patrulha  composta  pela  Guarda  Municipal,  que  sempre  valorosa  estará
atuando  no  sentido  de  circular  mais,  no  controle  de  focos  de  descarte  e  autuar  possíveis
descumpridores da lei, que insistam em sujar a cidade. Disse que faz muito tempo que todos os
Vereadores,  inclusive  a  própria  Oradora fazem referência  que  o  acumulo  de lixo,  em nossa
cidade, se dá muitas vezes pelo mau hábito, que algumas pessoas insistem em conservar, que é
utilizar espaços públicos como lixões, sendo que a Vereadora Oradora já fez diversos pedidos de
limpeza, algum tempo depois o mesmo local estava sujo de novo e  repetiu requerimento seu, já
feito nesta Casa, reforçando para que a Secretaria de Meio Ambiente, faça um estudo do custo
para instalação de lixeiras comunitárias nos Bairros, bem como, a Oradora está trabalhando em
um  projeto  voltado  para  diminuir  cada  vez  mais  focos  de  lixo  e  descarte  em  nossa  cidade.
Agradeceu e  encerrou.  Vereador  MANINHO – (06min.)  – Cumprimentou  a  todos.  Falou que
também há uma preocupação quanto a fiscalização de terrenos baldios,  como cobrar  destes
proprietários, por isso a indicação hoje votada para que os fiscais possam trabalhar com mais
tranquilidade,  tanto  fiscalizando  como também dando  aos  proprietários  condições  de  fazer  a
limpeza necessária, se não fizerem também dá condições ao Poder Público para agir,  garantindo
os direitos das pessoas que estão no entorno. Parabenizou também o Deputado Costela, bem
como,  o Secretário Estadual de Saúde Gabardo, pela agenda muito positiva junto a Secretaria de
Saúde do Estado, reuniões onde tiveram bons resultados e saíram contentes com o que poderá
vir  para  nosso  Município,  logo  estaremos  recebendo  a  notícia  concretizada,  uma  importante
movimentação. Falou sobre uma dificuldade que ocorria na Secretaria de Meio Ambiente, que era
aquisição de remédios para animais que faziam a cirurgia de castração, pois eram medicamentos
para humanos, havia grande dificuldade para adquirir estes medicamentos e justificar a compra,
ocorre que recebeu a notícia de que está sendo regulamentado e colocando-se a obrigação de
que os Municípios terão que implantar essa política, mas que já existe em nosso Município,  ficou
o Vereador Orador feliz com isso, pois sabe o quanto era difícil toda a burocracia e as vezes tendo
que a Fundação e Secretaria de Saúde intervirem para conseguirem os remédios e executar o
serviço, mas parece que este ano  ainda estamos travados para fazerem a castração e controle
de  natalidade  deste  animais  que  andam  vagando  por  aí,  mas  espera  que  seja  verdade  a
regulamentação e permissão pelo Estado, desta prática veterinária e  do atestado veterinário, para
a compra destes medicamentos necessários, para colocar em pleno funcionamento o Centro de
Castração  do  Município,  assim  diminuindo  o  número  de  animais  errantes  pelas  ruas  se
reproduzindo  cada  vez  mais.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  CLEBER  –  (06min.  )  –
Cumprimentou a todos.  Falou que uma moradora do Bairro Imperatriz Colonial ligou e solicitou ao
Vereador Orador para que agendasse reunião com os moradores para apresentarem algumas
demandas, o Vereador foi até a casa desta moradora, mas surpreendeu-se ao chegar, pois já
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haviam cerca de quarenta moradores aguardando próximo de um poste que estava  sem luz,
entre muitas outras demandas, ouviu a comunidade, um Bairro onde os moradores são muito
unidos, fazem a limpeza nas ruas, enfim, novamente surpreendido ouviu a denúncia de que após
ser feita uma limpeza interna dentro do CRAS, as sobras de materiais foram colocadas em um
terreno baldio da Prefeitura ao lado do CRAS, ressaltando o Vereador que com que cara deveria
ficar em uma situação dessas, mas tirou fotos, irá mostrar para os demais Vereadores, situação
esta muito preocupante, irá averiguar, pois há o problema da iluminação pública, terrenos baldios
com  mato  muito  alto,  os  moradores  chegam  tarde  em  suas  casas  com  medo,  estão  se
organizando para cuidar  os horários,  quanto ao lixo ao lado do CRAS,  irá  até o  CRAS para
averiguar realmente se partiu dali,  independente de quem jogou o lixo no local irão limpar da
mesma forma, dando  o bom exemplo, sendo que moradores tem um projeto de transformar o
local em uma praça e para tanto querem fazer uma parceria com a Câmara e  o Executivo,
ressaltado que na mesma ocasião os  moradores também reclamaram sobre a segurança pública,
pois a Brigada Militar não vai até lá, o Vereador vai  a casa de um casal de amigos, ao chegar lá é
recebido por mais de quarenta pessoas, as quais indagaram diversos assuntos, esclarecendo o
Vereador  Orador  o  que  sabia.  Falou  que  uma  equipe  da  Secretaria  de  Mobilidade  estava
trabalhando seis e meia da manhã na estrada do horto, sendo digno de elogios, pois muitas vezes
só recebem críticas,   visto que os Vereadores são “o tambor da sociedade”,  por isso  tecem
críticas e elogios,  o povo quer ver a mudança, muitas vezes o debate fica só aqui dentro da
Câmara, mas no momento que a cidade está sendo limpa, a credibilidade dos Edis aumenta,
citou outras situações específicas, como de um posto de saúde que está sem dentista e sem
energia elétrica e a de uma escola que a rede elétrica está fraca e não se consegue ligar cinco
computadores  ao  mesmo  tempo,  assim  como  a  informação  de  que  há  mais  de  mil  casas
invadidas, cerca de três mil pessoas vivendo sem saneamento, sem água, sem energia,  na região
do Carioca, um debate que virá para o Legislativo logo, uma preocupação que irá cresce muito
nos próximos dias, convidando portanto, o Vereador Orador a todos os demais Edis, para fazerem
uma  visita  ao  posto  e  ao  Bairro,  para  ver  o  que  é  possível  fazer  por  aquela  comunidade.
Agradeceu  e  encerrou.  Vereador   GERVÁSIO –  (06min.)  –   Cumprimentou  a  todos.  Iniciou
dizendo que muitas vezes o Poder Legislativo é alvo de notícias ruins, depreciativas, que fazem
repensar o próprio processo democrático e o papel do Vereador, mas quando há boas notícias,
devemos compartilhar, falar sobre estas notícias, ressaltando o Vereador Orador que não ouviu
nada sobre a notícia do Jornal Vale dos Sinos, onde citava Sapucaia do Sul como o Município
com zero gastos em diárias, considera que todos os Edis estão de parabéns e continuarão nos
anos seguintes com toda esta austeridade da gestão do então Presidente Nelson Brambila, tendo
destaque nessa boas notícias, portanto todo o Legislativo está de parabéns. Falou que este Poder
está no caminho certo, pois quando chegam aqui como Vereadores precisam bem representar as
pessoas que confiaram nos mesmos,  fazendo o seu papel,  que é economizar e honrar  cada
centavo do dinheiro público. Falou que a ONU, classificou o ano de dois mil e dezessete como o
ano do turismo sustentável,  parabenizando portanto o Festival de Pandorgas ocorrido hoje na
área rural do Município, eventos importantes para valorizar nossa área rural, sendo necessário
termos este horizonte, pois sabemos que o turismo em geral incrementa em dez por cento, a
arrecadação de qualquer economia, essa porcentagem é bastante coisa, não temos tantas ações
de turismo como gostaríamos de ter em Sapucaia do Sul, mas o turismo é necessário, com ele há
geração de empregos, de renda, em tempos tão conturbados que estamos vivendo agora. Disse
que esteve no referido  Festival  de Pandorgas,  ressaltando o  bom estado de conservação da
estrada que leva ao morro, a Justino Camboim, de uma maneira geral, está em ótimas condições
de  trafegabilidade,  tendo que sermos  justos,  pois  quando  as  estradas estão ruins  reclamam,
portanto quando estão boas merecem elogios. Falou sobre alguns pedidos que foram feitos e já
atendidos,  como a limpeza dos canteiros  da Avenida Jorge Assun,  a limpeza do Arroio  José
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Joaquim, a limpeza do horto florestal,  não podendo “fecharem os olhos” também para algumas
coisas que estão ficando para trás, sendo muito oportuno o pedido feito pela Vereadora Imilia,
para que os Secretários de Obras  e de Mobilidade pudessem vir em uma Sessão Plenária para
trazerem mais informações, mais esclarecimentos, o que seria muito saudável para democracia.
Falou que as vezes é muito fácil ficarmos no sofá da sala, com os braços cruzados,  acharmos
que todos os problemas da cidade são responsabilidade do outro, seja o Vereador ou qualquer
outro  homem  público,  mas  onde  fica  nossa  responsabilidade,  temos  que  chamar  para  nós
mesmos, a responsabilidade de fazermos cada um alguma coisa, cada um fazer um pouquinho,
como por  exemplo,  limpar  a  frente  da nossa casa,  devagarinho teremos uma Sapucaia  bem
melhor, bem como, lembrou a todos que na próxima zero hora dominical haverá uma reportagem
interessante sobre o acidente que ocorreu em vinte e oito de julho de mil novecentos e cinquenta,
quando um avião caiu na zona rural de Sapucaia, onde o Senhor Valdemar Praça, um dos mais
antigos moradores daquela região, ainda menino, ajudou jornalistas, exército, força policial, para
chegarem até o local, uma reportagem sobre este acontecimento. 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, 06 de abril de 2017. 

                                                                                                 NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
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