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                    Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (18/04/2017),  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 18ª 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: MANINHO (PMDB); GERVÁSIO (PP); CLEBER (PP); RAQUEL (PT); Dra. IMILIA (PTB);
VENTANIA  (PRB);  ADÃO  (PT);  MARQUINHOS  (PSB);  JORGE  (PSD);  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: Indicações nºs 95, 96, 97
e  98;  Atas  nºs  9892  e  9894,  que  foram  aprovadas  por  unanimidade,  sem  retificações  nem
alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:  Votação  das  Indicações:
Vereador Marquinhos - 96) Ao Poder Executivo Municipal e SMO, no sentido que seja feita a
revitalização e instalação de equipamentos de ginástica na praça do Bairro João de Barro; 97) Ao
Poder Executivo Municipal e SMST, no sentido que a Rua Estância Velha seja sinalizada para que
veículos estacionem somente no lado esquerdo desta via. Vereadora Raquel Moraes (Raquel do
Posto) – 98) Ao Prefeito, solicitando que se institua no calendário oficial da cidade a “Encenação
da Paixão de Cristo”. Vereadora Dra. Imilia – 95) Ao Prefeito, solicitando que a Prefeitura realize
no  mínimo duas  ações  sociais  em parceria  com o 18º  BIMTZ,  com datas  pré-fixadas,  a  ser
realizado  em  bairros  mais  carentes  do  Município.  Todas  as  Indicações  foram  aprovadas  por
unanimidade. Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereadora Raquel – 01) Parabenizando a
Igreja Batista Independente, pela organização da 10ª Edição da Encenação da Paixão de Cristo.
Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Cleber e Maninho. 02) À SMSMU,
solicitando a limpeza de toda extensão da Rua Albano Francisco da Silva, Bairro Jardim América.
Aprovado por unanimidade com a associação do Vereador Gervásio. 03) À SMSMU, solicitando a
limpeza e retirada de lixo na Av. Mauá, próximo ao viaduto da Vargas. Aprovado por unanimidade
com a associação dos Vereadores Nelson, Jorge e Maninho.  Vereador Marquinhos – 01)  Ao
Prefeito,  Governador  do Estado,  Fundação  Zoobotânica,  Ministério  Público  Municipal,  Guarda
Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil, solicita providências sobre a invasão de terras na mata à
beira do Arroio José Joaquim , (área de preservação ambiental). Aprovado por unanimidade com a
associação  dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio,  Nelson  e  Maninho.  02)  Às  SMO  e  SMSMU,
solicitando a construção de parada de ônibus na Rua Estância Velha, próximo ao nº 176, Bairro
Paraíso. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Governador do Estado, elogiando o que está fazendo
pelo Estado, além de ser um dos poucos Governadores que não foi citado em nenhuma linha da
operação lava jato. Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Caco, Jorge e
Maninho.  Vereador  Gervásio – 01)  À SMO, solicitando operação tapa buraco na Av.  Albano
Francisco da Silva, especialmente entre as Ruas Maria Célia da Rosa e Nair da Silva Rufino,
loteamento  Jardim  América,  Bairro  Lomba  da  Palmeira.  Aprovado  por  unanimidade  com  a
associação da Vereadora Raquel.  02)  À SMO, solicitando a desobstrução e hidrojateamento na
Rua Hergasto Crespo, nas Travessas 1 e 2, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade.
03)  À SMO, solicitando o conserto do desnível causado por erosão na calçada da entrada da
EMEF Júlio Stroher, na Rua Jorge Assum, Bairro Paraíso. Aprovado por unanimidade. Vereador
Cleber – 01)  À SMO, solicitando o conserto e colocação de saibro na calçada da Av. Justino
Camboim, especialmente no trecho entre o Cemitério Pio XII até o Loteamento Recanto Jardim.
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Aprovado  por  unanimidade  com  a  associação  dos  Vereadores  Raquel,  Gervásio  e  Ventania.
Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando informações, onde é para ser colocado
os  galhos  oriundos  das  podas.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Adão  –  01)  À  SMST,
solicitando estudo de viabilidade técnica  para a  colocação de redutor  de velocidade (quebra-
mola),  na  Rua  Doraci  Moraes  Camboim,  em  frente  ao  nº  110,  Bairro  Lomba  da  Palmeira.
Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereador Ventania. 02) À SMST, solicitando a
colocação de redutor de velocidade (quebra-mola), na Av. Açoriana entre os cruzamento com as
Ruas  Manoel  Tavares  e  São  Domingos,  Bairro  São  José.  Aprovado  por  unanimidade  com a
associação dos Vereadores Gervásio. 03) À SMSMU, solicitando a remoção de entulhos da Rua
Floriano Peixoto, em frente ao nº 825, Bairro Dihel. Aprovado por unanimidade com a associação
do Vereador Ventania. Vereador Caco – 01) Às DPs de Sapucaia do Sul e Secretário Estadual de
Segurança,  solicitando  informações  porque  as  Delegacias  estão  fechadas.  Aprovado  por
unanimidade com a associação dos Vereadores Jorge e Ventania.  Vereador Ventania – 01)  À
RGE Sul, solicitando a poda de árvore, na Rua Minuano, nº 637, Bairro Pasqualini. Aprovado por
unanimidade  com  a  associação  dos  Vereadores  Gervásio,  Cleber  e  Nelson.  02)  À  Corsan,
solicitando o conserto da rede de água na Av. Américo Vespúcio, nº 1976 – Bairro Jardim América.
Aprovado por unanimidade.  03)  À SMSMU, solicitando a retirada de entulho na Rua Leopoldo
Scharlau, nº 220, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade. Vereador Maninho – 01) À
SMO, solicitando o desentupimento de boca de lobo, na Travessa Independência, nº 248, Bairro
Sete. Aprovado por unanimidade com a associação do Vereador Jorge.  02) À SMST, solicitando
estudo de viabilidade para melhorar sinalização no encontro entre a Av. Lúcio Bitencourt e Rua
Otaviano  Silveira,  Bairro  Piratini.  Aprovado  por  unanimidade  com  a  associação  do  Vereador
Gervásio e Raquel.  03)  À SMST, solicitando estudo de viabilidade para estacionamento na Av.
Major de Souza Lima, apenas de um lado da rua. Aprovado por unanimidade com a associação
dos Vereadores Jorge, Cleber e Ventania. Vereador Nelson – 01) À SMO, solicitando a limpeza e
desassoreamento  do  arroio  José  Joaquim,  próximo  ao  viaduto  da  Vargas.  Aprovado  por
unanimidade  com a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Gervásio,  Cleber,  Raquel,  Ventania  e
Maninho. 02)  À SME, questionando se há ou não Escola de Ensino Médio com ensino em braile.
Em não havendo, que seja providenciado, pois há alunos que fizeram o ensino fundamental e
estão tendo dificuldade para concluir o ensino médio. Não havendo mais Requerimentos Verbais a
serem  feitos,  foram  lidos  os  Projetos  que  aguardam  parecer  da  Procuradoria  e  Comissões.
Passou-se  a  votação  do  Processo:  O  Processo  nº  20.225/117/2017  –  PROJETO  DE  LEI
LEGISLATIVO nº  017/2017.  Retirado pelo  Vereador  Autor  Vereador  Maninho.  Passou-se a  2ª
votação  do  PROC.  nº  20.214/106/2017  –  Origem  da  Mesa  Diretora  –  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, discutiram o Projeto os Vereadores Marquinhos e Maninho; encaminhou
votação favorável  o  Vereador  Gervásio;  em votação  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  Gervásio  –  06  min.
Cumprimentou  a  todos.  Iniciou  prestando  contas  do  seu  trabalho,  passados  cem  dias  da
Legislatura.  Disse  ter  encaminhado  algumas  demandas,  embora  as  respostas  tenham  sido
demoradas  e  isso  lhe  deixa  frustrado.  Falou  ainda,  sobre  José  Joaquim  da  Silva
Xavier(Tiradentes), líder da inconfidência mineira, 1º movimento de tentativa da libertação colonial
do  Brasil  do  julgo da monarquia  portuguesa.  Tiradentes  entre  outras  atividades  dedicou-se a
profissão de dentista, que lhe rendeu o apelido. Articulou uma conspiração em Minas Gerais, com
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a  decisão  de  Dom  João  V,  de  cobrar  o  5º  imposto,  que  obrigava  os  mineiros  a  entregar
semestralmente 100 arrobas de prata à real fazenda. Os conspiradores se uniram, se revoltaram,
fizeram adeptos e buscaram o sonho de liberdade. A conjuração tinha o objetivo de proclamar
uma república, mas o movimento foi delato por Joaquim Silvério dos Reis em 1789, portanto o
sonhada revolução permaneceu apenas na teoria. Tiradentes, considerado o herói nacional, foi
morto em 1792, lutou pela independência do Brasil, na época em que o País sofria a exploração
de Portugal. No entanto, a república foi proclamada cem anos depois, em 1889. Portanto, este é o
feriado comemorado em 21 de abril.  Finalizou desejando bom feriado e  que possam sempre
pensar no ideal libertário de uma melhor cidade. Agradeceu e encerrou. Vereadora Dra. Imilia –
06 min. Cumprimentou a todos. Disse ter visitado a Estratégia de Saúde Familiar do Bairro Natal,
a SAMU e a UPA 24 horas e encaminhará alguns questionamentos aos órgãos competentes.
Questionou porque a SAMU, foi transferida para aquele local de difícil acesso e saída, comentário
feito  pelos  agentes  que  lá  trabalham.  As  ambulâncias  estão  estacionadas  num  terreno  sem
asfalto, portanto inadequado. Sobre a UPA 24 horas, disse que foi construída próxima ao valão e
segundo informações em dias de calor o cheiro é insuportável, além dos mosquitos. Questionou a
construção naquele local foi pensado em atender outros Municípios, mas a prioridade não era
população sapucaiense. Acredita que empresa para entrar em funcionamento, precisa preencher
todos  requisitos  legais,  caso  contrário  deveria  ser  autuada  ou  até  fechada.  Então,  porque
envolvendo  a  UPA e  o  Poder  Público,  não  funciona.  Ou foi  apenas  uma  obra  eleitoreira  do
Governo passado, já que foi entregue sem estar terminada. Disse que o Postão era centralizado
fácil acesso da população, se estava com problemas deveria ter sido reformado. Ainda, segundo o
Secretário de Saúde a máquina de raio x, não está funcionando por falta de energia. A energia é a
segunda etapa, pois não há físico suficiente para a instalação. Disse que quando se propõem a
fazer alguma coisa a serviço da comunidade, principalmente se envolver saúde, tem que funcionar
de verdade. Agradeceu e encerrou. Vereador Jorge – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que
esteve na frente da UPA e realmente não se vê uma unidade mais intensiva, como era para ser,
inclusive  na  gestão  passada  questionavam  que  aquele  local  era  impróprio.  Falou  sobre  seu
requerimento verbal, questionando o local para depósito de lixo, pois a população está em dúvida
se vai ser ou não autuada e multada e há terrenos que estão com galhos acumulados. Acredita
que enquanto o Município não for limpo, pois há entulhos acumulados desde antes do natal, a
população não deve ser autuada. Sobre o Arroio José Joaquim disse que há pontos que estão
totalmente assoreado e se não for limpo, acontecerá inundações. Disse que seria importante que
as Secretarias de Obras e Serviços Urbanos viesse a esta Casa, fazer alguns esclarecimentos.
Em a parte o Vereador Caco disse ser um problema difícil.  Em a parte o Vereador Maninho disse:
Quem tira a licença para a poda, está explicado sobre o descarte. Continuando o Vereador Jorge,
solicitou que seja fornecido o número de telefone dos atuais Secretários do Município. Agradeceu
e encerrou. Vereador Marquinhos – 06 Min. Cedidos pelo Vereador Caco + 06 min. Cedidos
pelo Vereador Ventania = 12 min.  Cumprimentou a todos. Disse que irá contraditar a nota do
SINTESA, que diz que Vereadores votaram contra o direito dos trabalhadores. Não é verdade. Se
fosse verdade a Lei seria derrubada, no Poder Judiciário de acordo com o art. 5º, inciso XXXVI da
CF. A Lei não prejudicará o direito adquirido. O entendimento do SINTESA é que foi retirado direito
adquirido.  O que  é  impossível  no  mundo jurídico.  Fez  uma comparação  entre  professores  e
servidores da iniciativa privada: Professor se aposenta com 25 anos de trabalho se mulher e 30
anos se homem; trabalhador da iniciativa privada de acordo com a PEC 287 (PEC da Morte), terá
que ter 49 anos de contribuição e 65 anos de idade, e nenhum direito foi retirado dos professores
e servidores em geral. Portanto, quem já trabalhou esse tempo tem o direito adquirido e quem não
completou tem a expectativa de direito. Disse que professor trabalha em sala de aula quatro dias
por semana, (o que realmente é desgastante), no quinto dia útil, fica no leito da família, fazendo
provas e trabalhos. Trabalhador de iniciativa privada não tem esta prerrogativa. Professor tem
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estabilidade no emprego. Ótimo, merecido. Portanto, o que os servidores fizeram nesta Casa,
deixando  os  Vereadores  constrangidos  e  assustados.  No  entanto  o  projeto  não  atinge  os
servidores  atuais,  nem  aqueles  que  fizeram  o  concurso  e  estão  esperando  ser  integrados.
Funcionário público, se for ofendido no local de trabalho, é desacatado. Pode dar cadeia até dois
anos. Disse que a partir de agora, quem for prestar concurso público vai saber seus direitos e se
lhe servem ou não, porque antes vai ler o Edital, onde constará que os triênios serão de 5%, no
máximo de dez. Disse que  professor, tem 45 dias ininterrupto de férias, quando volta tem 15 dias
a disposição da escola. No mês de julho tem mais 7 dias de férias e 7 dias a disposição da escola,
eles podem planejar as férias, ficam mais ou menos 3 meses sem alunos em sala de aula. Ainda,
professores não serão atingidos pela PEC 287 (PEC da morte).  Portanto deve ser  feita  uma
reflexão, os Vereadores não retiraram direitos dos servidores e professores atuais e nem os que
fizeram o  concurso  e  estão  esperando  serem chamados.  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 doze 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,18 de abril de 2017. 

                                                                                                                 NELSON BRAMBILA
                                Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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