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                    Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (20.04.2017), 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 19ª 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:  GERVÁSIO (PP); CLEBER (PP); IMÍLIA (PTB); RAQUEL (PT); ADÃO (PT); VENTANIA
(PRB); CACO (PMDB); JORGE (PSD); MANINHO (PMDB), 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.  de nºs 76/17 e 77/17,  da SMS; Proj.  de Lei Legs.  nº  021/17,  de
origem do Vereador Gervásio; Indicação de nº 099/17, de origem do Vereador Marquinhos; que foi
aprovada por unanimidade, em única votação. ATA nº 9885, 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 Prefeito, c/c à SMO, solicitando a
colocação de tampa no bueiro localizado na Avenida Sapucaia, esquina com a Rua Dois Amigos,
Bairro Centro. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, c/c à SME, solicitando a instalação de
lixeiras  em  frente  a  Creche  Municipal  Mara  Mattos,  Bairro  COHAB  Blocos.  Aprovado  por
unanimidade. Vereador MARQUINHOS – 01) À SMO e à SMST, solicitando providências quanto
ao esgoto que está correndo a céu aberto, em frente ao Condomínio Porto de Nápolis, na Avenida
Lúcio Bitencourt, bem como, solicita a sinalização de entrada do referido Condomínio, uma vez
que  veículos  de  frete  estão  obstruindo  a  entrada  do  mesmo,  causando  inúmeros  acidentes.
Aprovado por  unanimidade.  02) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMSMU,  solicitando  providências  urgentes
quanto a limpeza da calçada ao lado da E.E.E.F. Darcy  Fernandes, Bairro Capão da Cruz, a
mesma está tomada de lixo e vegetação alta, tornando impossível a passagem de pessoas neste
trecho.  Aprovado por unanimidade.  03) Ao Prefeito,  c/c à SMSMU, SMO e Guarda Municipal,
solicitando limpeza e revitalização da Praça do Capão da Cruz, ao lado do Posto de Saúde, a
mesma encontra-se em estado de abandono. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Nelson, Gervásio, Cleber, Ventania e Raquel. Vereadora IMÍLIA – 01) Ao Presidente
desta  Casa,  solicitando  que  os  Vereadores  sejam  notificados  com  antecedência  mínima  de
quarenta e oito horas, para atos que se realizarem em Plenário com a presença de autoridades
convidadas ou convocadas, bem como, para que seja informado o tema a ser tratado. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber e Jorge. Vereador GERVÁSIO – 01) À
SMSMU, solicitando capina e limpeza do mato nas calçadas da Rua Monteiro Lobato,  Bairro
COHAB, visto que,  esse local tem grande fluxo de pessoas pois abriga a Secretaria de Obras,
Secretaria  de  Mobilidade  e  o  Parque  de  Eventos  Jayme  Caetano  Braun.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Ventania  e  Marquinhos.  02) À  SMO,
solicitando conserto de buraco na calçada da parada de transporte coletivo da Avenida Sapucaia,
ao lado do calçadão, pois podem ocorrer acidentes e também em dias de chuva cria uma grande
poça de água no local. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Maninho e
Jorge. 03) À  RGE, solicitando poda de galhos de uma árvore na Rua Minuano, em frente ao nº
597,  Bairro  Pasqualini.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Caco  e
Ventania. Vereador CLEBER – 01) À SMSMU, solicitando troca de lâmpadas, que encontram-se
queimadas, na Rua Adão de Carvalho, Bairro Colonial. Aprovado por unanimidade. 02) À SMST,
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solicitando a repintura da faixas de pedestres, na Avenida Assis Brasil, nº 51, Centro. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio e Ventania. Vereador JORGE – 01)
Ao Prefeito,  c/c à SMO, solicitando  o conserto de erosão, na Rua Leopoldo Sharlau, nº 908,
Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade.  Vereador ADÃO – 01) Ao Presidente desta
Casa, solicitando a realização de um Sessão Solene, em homenagem as mães trabalhadoras,
sendo como data sugerida o dia onze de maio. Aprovado por unanimidade, com associação de
todos Vereadores. Vereador CACO – 01) À RGE Sul, solicitando a retirada de um poste de luz, na
Rua Lauro Dondonis, em frente ao nº 599, onde está localizada a Padaria Cia do Pão. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania e Cleber. 02) Ao Secretário Estadual
de Saúde João Gabbardo, parabenizando o mesmo pelo excelente trabalho executado em sua
gestão,  pela  competência  em  administrar  mesmo  com  poucos  recursos.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Ventania,  Maninho  e  Cleber.   03) Ao
Prefeito, parabenizando o mesmo, pois não se influencia por cores de bandeira e partidos, em
relação  a  apresentar  os  benefícios  que  estão  sendo  trazidos  para  o  Município,  bem  como,
agradece  ao  Deputado  Estadual  Juvir  Costela  que  está  sempre  a  disposição  do  Município,
deixando o seu contato a disposição. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Cleber, Marquinhos, Adão, Ventania e Nelson. 04) À SMO e SMSMU, parabenizando pela limpeza
realizada nos Cemitérios. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Ventania. 05)
À SMO e SMSMU, solicitando pagamento de horas extras para a realização de limpeza no Arroio
José  Joaquim,  em  toda  sua  extensão.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Cleber  e  Gervásio.  06) Ao Presidente  desta Casa,  sugerindo que haja  um maior
cuidado quanto ao estacionamento em frente a Câmara, visto ter placa de “30 mim.”, mas carros
ficam o dia todo. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos, Imília
e Ventania. Vereador VENTANIA – 01) À SMSMU, solicitando recolhimento de galhos na calçada
da Rua Marquês do Herval, nº 407, Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade.  02) À SMSMU,
solicitando limpeza no entorno da Escola Padre Darcy Fernandes, na Rua Silveira Martins, nº 662,
Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos e
Gervásio. Vereador MANINHO – 01) À SMST, solicitando pintura da faixa de segurança na Rua
Jorge Assun, em frente a Churrascaria Tigrão e a Butique da Carne , bem como, estudos de
viabilidade para colocação de controlador de velocidade no local. Aprovado por unanimidade, com
associação  dos  Vereadores  Ventania,  Gervásio  e  Marquinhos.  02) À  SMST,  solicitando
manutenção e instalação de iluminação dos postes localizados na Avenida José Joaquim, no
trecho  entre  a  Avenida  Copacabana  e  a  Rua  Marquês  do  Herval,  o  local  encontra-se  mal
iluminado.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Nelson,  Marquinhos,
Caco, Jorge e Ventania. 03) À SMO, solicitando desobstrução das bocas de lobo localizadas na
Travessa Pátria, no Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade. Vereador MARQUINHOS – 04)  À
RGE Sul, solicitando providências urgentes quanto a ligações de luz clandestinas, “gatos”, que
estão preocupando os moradores do Bairro COHAB Casas, feitas na invasão existente em uma
reserva ambiental chamada Baldoíno Rambo, além de invadirem, cometerem crime ambiental,  a
população não vai pagar a conta de luz.  Aprovado por unanimidade,  o requerimento será em
nome do Poder  Legislativo.   Vereador  MANINHO – 04) À  RGE Sul,  solicitando providências
urgentes  quanto ao que está acontecendo no Posto  de Saúde do Bairro  Carioca,  não estão
conseguindo usar os instrumentos do Posto, devido aos muito “gatos” existentes na rede elétrica,
feitos por moradores da invasão próxima ao Posto. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Cleber, Gervásio e Ventania. Vereador NELSON – 01)  Ao Chefe da Polícia Civil
do Estado, solicitando que continuem as doações de armas às Guardas Municipais, de encontro a
isso, solicita a Guarda Municipal de Sapucaia, para que façam o pedido oficialmente à Polícia.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Ventania,  Cleber,  Gervásio,
Marquinhos. 02) À Brigada Militar, solicitando a colocação de uma viatura na ponta do viaduto da
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Vargas  para  maior  segurança  no  local.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores  Caco  e  Ventania.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:
Vereadora RAQUEL – (06min.) – Cumprimentou a todos. Falou que, para esclarecer à Vereadora
Imília, solicitou através  da Comissão de Saúde, a Comissão foi avisada, solicitou uma semana
antes, tanto para o Legislativo,  quanto a Presidência, para avisar da Prestação de Contas da
Secretaria de Saúde, foi mandado tanto para o Legislativo, quanto para a Presidência.  Fez uma
fala de prestação de contas do mandato, que considera nosso mandato, por ser construído em
conjunto  com  a  comunidade,  agradecendo  sua  equipe  de  assessores,  que  dão  contribuição
importante para que as demandas que chegam ao Gabinete, sejam encaminhadas, ressaltando
que no dia anterior à esta Sessão, obteve informação conversando com os moradores do Bairro
COHAB, que quando procuraram o Gabinete foram muito bem atendidos, é exatamente isso que é
para acontecer, pois o Gabinete deve funcionar com ou sem a presença da Vereadora,  que na
maioria das vezes está a serviço da comunidade nas ruas da cidade, como é público e sabido de
todos, fazem precisamente cento e dez dias, que em primeiro de janeiro teve a honra de assumir
esta tão valorosa posição, para cumprir com o que a comunidade mais anseia, que é trabalhar por
uma cidade mais voltada aos interesses da população, neste pequeno espaço de tempo, pode a
Vereadora falar  com milhares  de sapucaienses,  através do Projeto  “Gabinete de Bairro”,  que
implementou  cumprindo  assim  um  compromisso  de  campanha,   através  do  diálogo  com  a
comunidade,  percebeu que fazer política com a participação popular, é exercer uma diferenciada
forma de legislar, pois do povo emana de fato o que mais precisam saber,  suas necessidades
reais, não  o que entendem como melhor para ele, percebeu a urgência por mais segurança,  indo
atrás de recursos para tanto, sendo que trouxe uma verba de trezentos mil reais  para a área da
segurança, mais duzentos e cinquenta mil reais, para pavimentação de praças, pois a população
precisa ocupar espaços da cidade, fazendo valer a vez de quem contribui, não deixando nossas
praças para vândalos, os sapucaienses são trabalhadores, como tal, merecem ter e usufruir de
lazer, tendo que fazerem os Edis todo o possível para que isso venha a acontecer, dando maior e
melhor qualidade de vida para nossa gente. Falou sobre sua caminhada no intento de barrar  uma
das ações mais perversas, contra a classe trabalhadora, coletou mais de cinco mil assinaturas,
de  nossos  munícipes,  levando  pessoalmente  às  mãos  do  Presidente  da  Comissão  que  está
analisando a reforma da previdência em Brasília, ressaltando que os custos dessa viagem foram
pagos com recursos próprios da Vereadora, pois mesmo antes da aprovação da Lei Municipal
aprovada brilhantemente por esta Casa, já tinha este pensamento, que qualquer tipo de viagem
deve ser custeado pelo Edil e não pelo contribuinte, sendo outra importante ação que tiveram  no
aspecto cultural e religioso, foi a indicação ao Prefeito, do espetáculo que encena a “Paixão de
Cristo”, em nossa cidade, um espetáculo visto por milhares de sapucaienses, produzido na íntegra
pela Igreja Batista de Sapucaia do Sul, com o apoio de várias igrejas de nossa cidade, ressaltando
que os custos deste espetáculo, que já está na décima edição, não recebe verba pública, portanto
não  onera  em  nada  o  Município,  antes  pelo  contrário,  traz  benefício  cultural  a  comunidade
sapucaiense, inclusive foi convidado para ser apresentado em outra cidade, motivo de orgulho
para  os  sapucaienses,  também sendo  importante  falar  em números  reais  do  seu   mandato,
atenderam  em  seu  Gabinete  trezentos  e  oitenta  e  nove  pessoas,  com  diversas  demandas,
cinquenta e sete requerimentos, sendo que vários já atendidos, cinco indicações, dois pedidos de
providências, duas moções, dois projetos de lei protocolados, quatro gabinetes de bairro, como
seu  mandato  é  voltado  diretamente  para  população,  foi  em  busca  de  parcerias  para  levar
informação  aos  munícipes,  como  fizeram  com  a  Fundação  Hospitalar  Getúlio  Vargas,  onde
realizaram palestras sobre saúde mental  e  terceira idade,  também trouxeram esclarecimentos
importantes através de um seminário sobre a reforma da previdência, ambos aqui nesta Casa,
sempre pensando na melhoria, não só do seu mandato, mas também para melhorar a vida dos
cidadãos sapucaienses, para finalizar deixou uma certeza, que continuará a Vereadora Oradora
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ao  lado  da  população  cumprindo  o  mandato  que  lhe  foi  confiado,  sabendo  que  é  árdua  a
caminhada, mas com a participação popular é possível fazer a diferença, sempre com trabalho,
competência e dedicação. Agradeceu e encerrou. Vereador ADÃO – (02min.) – Cumprimentou a
todos, em especial cumprimentou ao Sr. Sinval da Rocha e ao Sr. Volmir Rodrigues, que estavam
presentes. Parabenizou ao Prefeito Dr. Link pela aquisição de maquinário para o Hospital e pela
cidade estar andando bem, estar decolando, bem como, parabenizou o Secretário Alex pelo seu
excelente  trabalho.  Parabenizou  a  Secretária  Lucinéia  pela  limpeza  no  Cemitério  da  Primor,
mesmo com pouco contingente, fizeram um ótimo trabalho, como também, pelo seu esforço como
Secretária,  uma  mulher  mandando  em  tantos  homens,  está  de  parabéns  pelo  seu  trabalho.
Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  CLEBER  –  (02min.  cedidos  pelo  Vereador  Adão)  –
Cumprimentou a todos.  Iniciou agradecendo pela presença do ex Vereador  Volmir Rodrigues,
que muito nos orgulha, assim como, o Partido Progressista muito nos orgulha em todo o Estado
do  Rio  Grande  do  Sul.  Falou  que  realmente  é  muito  difícil  a  situação  citada  pelo  Vereador
Maninho, na Escola Olaria Dauth e na ESF Carioca, esteve pessoalmente nos locais para ver.
Falou que recebeu uma ligação inesperada de um amigo, que indagou como proceder para tirar
um corpo de um cemitério, o Vereador orador respondeu que não sabia, a razão pela qual foi feita
esta pergunta é que ao visitar um ente querido uma pessoa se assustou com tanta sujeira no
cemitério  e queria  tirar  o corpo do parente de lá,  agora no entanto começaram as limpezas,
considerando o Vereador Orador que isto é bom e irá ligar de volta para o amigo explicando.
Parabenizou e agradeceu a Guarda Municipal, pela resposta imediata de um pedido feito pelo
Vereador Orador,  ressaltou que dia vinte e um é dia de Tiradentes, um homem que proclamou a
liberdade do Brasil,  pagou com a própria vida,  que este exemplo sirva, para que consigamos
limpar todos estes corruptos que estão acabando com nosso país, pois sente-se constrangido ao
ver o tanto que essas pessoas roubaram, rindo da população, enquanto isso falta dinheiro para a
saúde, enquanto pessoas morrem nas filas dos hospitais, espera o Vereador Orador que essas
pessoas que roubaram, mofem na cadeia e devolvam todo o dinheiro para os cofres públicos.
Agradeceu e encerrou. Vereador  GERVÁSIO – (02min. cedidos pelo Vereador Adão + 02min.
cedidos pelo Vereador Maninho)  –  Cumprimentou a todos.  Iniciou cumprimentando aos ex
Vereadores desta Casa,  que estavam presentes, Sr.  Sinval da Rocha e Sr.  Volmir Rodrigues.
Deixou seu abraço à escola Vanessa Ceconet, pois passou a manhã deste dia com os alunos da
mesma, no encerramento da semana do livro, onde houve belas homenagens aos escritores do
município, na ocasião pôde falar do seu gosto pela leitura, das histórias em quadrinhos,  dos seus
roteiros para histórias em quadrinhos, enfim, pois acredita que a educação é a base de toda a
sociedade,  começando  portanto  com  a  leitura,  ressaltando  que  ouviu  um  relato  de  uma
professora, que quando passa uma atividade de leitura para os alunos, eles comentam que o texto
é muito grande, preferem textos curtinhos, traços dessa nova geração, indagando até que ponto
poderemos tolerar isto. Disse que por todas essas razões protocolou projeto que sugere a criação
de uma gibiteca nas dependências da Biblioteca Municipal, por considerar que os gibis são a porta
de entrada para a leitura, por seu próprio exemplo, visto que o Vereador Orador se alfabetizou
entre quatro e cinco anos de idade, lendo gibis do mickey, defende portanto sempre a leitura,
assim fazendo com que a educação faça transformar para melhor nossa cidade. Agradeceu e
encerrou.  Vereador  MANINHO  –  (04min.)  –  Cumprimentou  a  todos.  Disse  que  ficou  muito
orgulhoso  com  a  instalação  do  angeógrafo  e  do  tomógrafo  do  hospital,  vendo  a  tamanha
tecnologia que vamos dispor em nosso município, algo único na Grande Porto Alegre, pelo SUS,
estando nosso município de parabéns, por esta luta por esses aparelhos tão importantes. Em
aparte o Vereador Nelson disse que os aparelhos foram comprados com recursos que a Câmara
devolveu das economias feitas com diárias e viagens. Continuando o Vereador Orador disse que
foi elogiada a presteza por parte do Deputado Costela em acompanhar Vereadores desta Casa
até a Secretaria de Saúde do Estado, para alguma atividade do município, para conhecimento de
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todos houve uma repactuação entre a Secretaria de Saúde do Estado com todos os municípios do
Rio Grande do Sul, para quitação das dívidas do Estado para com os hospitais, com isso  haveria
um corte de trinta por  cento nos incentivos para o Hospital,  o que muito preocupou aqui em
Sapucaia, pois nos atingiria em média em setecentos e cinquenta mil reais por mês, um valor que
não viria mais para a saúde do nosso município, foi marcada agenda com o Secretário  Estadual
da Saúde, juntamente com o Deputado Costela, o Vice Prefeito Arlenio, os Vereadores Caco,
Nelson e Vereador Orador, conversaram esta repactuação, esclarecendo a realidade da área da
saúde de nosso município, o quanto isso impactaria nos serviços, conseguindo portanto que o
corte baixasse de setecentos e cinquenta mil para trezentos mil, são quatrocentos e cinquenta mil
que  trarão  um ganho  muito  grande  para  a  saúde  da nossa  população,  quem ganha  são os
usuários do nosso hospital e do nosso serviço de saúde do município. Falou acerca das palavras
da enfermeira do Posto do Bairro Carioca, que passou a sua expertise na questão de saúde
coletiva em reunião com a comunidade, lá colocou que mesmo enfrentando todos os problemas a
mesma trabalhou por muitos anos na área de saúde em Porto Alegre, está no Posto do Carioca
somente a seis meses, dizendo que consegue ver os avanços que tivemos em nosso município
mesmo com  tantas  dificuldades  vistas,  dificuldades  estas  que  existem  em  todos  municípios,
avanços e evolução houveram, deseja o Vereador Orador que consigamos olhar com mais carinho
para isto e  continuar “brigando” para que sejamos até mesmo uma referência na Grande Porto
Alegre. 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
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, 20 de abril de 2017. 

                                                                                                 NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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