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                    Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (02.05.2017), 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 21ª 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:  VENTANIA (PRB);  MANINHO  (PMDB);  RAQUEL (PT);  ADÃO  (PT);  JORGE  (PSD);
CLEBER  (PP);  IMÍLIA  (PTB);  CACO  (PMDB);  GERVÁSIO  (PP),  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:  Telegramas do Ministério da Educação; Ofc. Circ. n° 006/CAM/2017; Ofc.
nº 425/17 da Assembleia Legislativa; Ofcs. do Gabinete do Prefeito de nºs 468/17, 469/17, 482/17
à 490/17; Ind.  de nº 104/17, de origem da Vereadora Imília, que foi aprovada por unanimidade;
Ind. de nº 105/17, de origem do Vereador Gervásio, que será votada na próxima Sessão. ATA nº
9891,  que  foi  aprovada  por  unanimidade,  sem  retificações,  nem  alterações.  Passou-se  ao
ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:   Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereadora
RAQUEL – 01) À SMO, solicitando a colocação de tampa no bueiro localizado na Avenida João
Pereira de Vargas, esquina com a Rua Capitão Camboim, Centro, em frente ao Mercado Nacional.
Aprovado por unanimidade. 02) À SMSMU e SMMA, solicitando limpeza e revitalização da Praça
na Rua Jacy Fagundes da Fontoura,  Bairro COHAB Casas.  Aprovado por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Ventania e Gervásio. 03) À SMSMU, solicitando limpeza e retirada de
lixo e entulhos,  na Rua Professora Leonora Correa, esquina com a Rua Theodomiro Porto da
Fonseca, próximo ao nº 249, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Cleber, Marquinhos, Ventania, Maninho e Nelson. Vereador MARQUINHOS – 01) Ao
Prefeito,  c/c  à SMSMU, SMMA e RGE Sul,  solicitando providências  quanto a uma árvore de
jambolão na Rua Governador Palheta, entre os nºs 759 e 828, Bairro Getúlio Vargas. Aprovado
por  unanimidade,  com associação do Vereadores  Cleber,  Gervásio,  Ventania  e  Caco.  02)  Ao
Prefeito, c/c à BM e Guarda Municipal, solicitando providências urgentes quanto ao fato que vem
ocorrendo na Escola Cecília Meireles, no turno da noite, assaltos a  mão armada na entrada e
saída  da  escola.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  do  Vereador  Maninho.  03)  Ao
Prefeito, c/c à SMSMU, SMO e Guarda Municipal, solicitando limpeza, revitalização, construção
de uma praça com brinquedos, instalação de equipamentos para ginástica no local conhecido
como “Campo do Vera”. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania,
Caco e Raquel.  Vereadora IMÍLIA – 01) Ao Prefeito, reiterando pedidos de informações de nºs
001/17, referente ao FAPS e  060/17, referente a dívida da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas.
Aprovado por unanimidade,  com associação dos Vereadores Caco,  Cleber  e Jorge.  Vereador
GERVÁSIO – 01) À SMST, solicitando estudos de viabilidade técnica para instalação de mais um
redutor de velocidade na Rua Major de Souza Lima, Bairro São José, no trecho entre a E.M.E.F.
Marechal  Bitencourt  e  o  18º  BIMTZ.  Aprovado  por  unanimidade.  02) À  SMO,  solicitando
desentupimento e hidrojateamento da rede de esgoto da Rua Theodomiro Porto da Fonseca, na
quadra  entre  a  Rua  Américo  Vespúcio  e  a  Rua  do  Passeio,  pelo  lado  do  Bairro  Pasqualini.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania e Cleber.  03) Ao Prefeito,
c/c à SMSMU, solicitando uma força tarefa para limpeza e revitalização da prala localizada na Rua
Guerreiro Lima, atrás do CAPS-AD, Bairro Centro. Aprovado por unanimidade, com associação
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dos Vereadores Marquinhos e Maninho. Houve um quarto requerimento do Vereador Gervásio,
que em seguida o Autor retirou pois o serviço já havia sido efetuado. Vereador CLEBER – 01) À
SMSMU, parabenizando pela iniciativa de limpeza e manutenção dos cemitérios de nossa cidade.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Raquel, Marquinhos e Gervásio. 02)
À SMSMU e SMO, solicitando conserto e manutenção do banheiro público ao lado do bicicletário
da  trensurb,  pois  encontra-se  impossibilitado  para  uso.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador
MANINHO – 01) À SMSMU e SMMA, solicitando limpeza e revitalização da praça localizada na
Rua Modesto Dias, nº 305, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Raquel e Ventania. 02) À SMO, solicitando desobstrução de boca de lobo, na Rua
Silvio Sanson, nº 681, Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade. 03) À SMO e SMPU, solicitando
colocação de PAVS ou capeamento asfáltico no trecho da Rua Marquês do Herval, um pequeno
trecho  que  não  foi  contemplado.  Aprovado  por  unanimidade.   Vereador  NELSON  –  01)  Ao
Prefeito, c/c à SMO, solicitando providências quanto ao relato de que não há mais vagas para
enterrar  no Cemitério  do Morro.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores
Caco, Cleber, Ventania e Gervásio. 02) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando que intensifique o
serviço  de  recolhimento  de  galhos  em  todo  o  Município.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Cleber,  Maninho,  Ventania,  Gervásio  e  Caco.  A  Comissão  de
Legislação agendou reunião para dia quatro de maio, às dezesseis horas. O Vereador Cleber
retirou  para  adequações  projeto  de  sua  autoria,  a  saber,  PROC.  nº  20.218/110/2017 –
PROJETO DE LEI  LEGISLATIVO nº  016/2016  -  “Incentivo  ao  Esporte”.  Passou-se  ao
ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Vereador  CLEBER  –  (06min.  cedidos  pelo
Vereador Ventania) – Cumprimentou a todos. Agradeceu à Secretaria de Educação por enviar à
esta Casa resposta de Ofício, sabendo-se que há muita demora, mas também há muito esforço
administrativo para que cheguem até aqui, embora seja infelizmente uma resposta negativa,  que
não há passagens para os pais transportarem seus filhos até as creches municipais,  o que é
lamentável, pois diversas famílias perdem vagas de trabalho por não poderem levar seus filhos,
sendo necessário trabalharem para mudar esta realidade. Agradeceu a recepção das Secretarias
de Obras e de Mobilidade Urbana, onde esteve na última sexta feira, Secretarias que trabalham
no seu limite todos os dias, sendo que a Mobilidade Urbana tem apenas dezessete funcionários,
mas tem que cuidarem da limpeza de toda cidade, o que é inviável para uma cidade do tamanho
de Sapucaia, mas foi boa a notícia de que estão limpando  os Cemitérios da cidade, atendendo
uma demanda deste Poder Legislativo, espera o Vereador Orador que não seja necessário daqui
trinta dias pedir de novo a limpeza dos Cemitérios, que haja um ciclo de limpeza, para que se
tornem tão abandonados, visto que agora vem o Dia das Mães, sendo muito ruim as pessoas
visitarem  sua  mãe  no  cemitério  e  encontrar  um  matagal  por  cima  do  túmulo.  Disse  que
surpreende-se com o STF, por soltar um homem condenado, que é José Dirceu, pediu desculpas
o Vereador Orador aos Vereadores Adão e Raquel, que são pessoas honestas, explicando que
independente de Partidos, todo corrupto tem que pagar, tem que ser afastado da vida pública,
considera um deboche o que o STF fez ao soltar José Dirceu, responsável por manusear a maior
quadrilha de corrupção já vista na democracia brasileira. Em aparte a Vereadora Raquel disse que
mesmo sendo do seu Partido, se roubou tem que ser preso, pois não é a favor de nenhum ladrão.
Continuando o Vereador Orador  falou que é o que disse anteriormente, provando desta forma que
todos os Edis desta Casa tem um envolvimento com o Município, sendo muito triste ver os jornais
e  saber  que José Dirceu está  solto,  o problema não é  a  tornozeleira  eletrônica,  pois  ele  irá
continuar manuseando todo esse esquema de corrupção, tem que ser preso, pois já estava o
Vereador Orador torcendo para o Juiz Sérgio Mouro prender o Lula, não por sair pesquisas, mas
em dois mil e dezoito independente de candidatos, Lula não irá vencer, temos que ver um novo
rumo para nosso País, ressaltando que veio para Sessão transtornado com essa notícia do STF,
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espera que a vigia comece no STF em Brasília,  pois  se tivermos que sair  as ruas,  sairemos
novamente, não vamos nos intimidar, pois é inadmissível um homem que foi responsabilizado,
ser solto novamente, deixando a sua indignação como Vereador desta Casa, está atento e não irá
se omitir aos fatos. Agradeceu e encerrou. Vereador MARQUINHOS – (06min.) – Cumprimentou
a todos. Falou que costuma dizer que esta Legislatura tem o compromisso de ser melhor que a
anterior, sendo que já reafirmou que tem a convicção de que vai ser melhor, pelo que foi visto
nesta Sessão, quanto ao fato dos Vereadores Cleber e Raquel reiterarem a opinião de que se
houver algum envolvido em seus respectivos partidos tem que irem para a cadeia, por isso tem o
Vereador Orador a convicção de que este Plenário é isento e todos os Edis primam pelo interesse
público, independente dos Partidos, se o político é ladrão tem que ir  para cadeia, estando de
parabéns este Poder Legislativo. Falou sobre o SINTESA, considera que greve tem que ser greve,
não pode ter acordo entre patrão e empregado, não existe meia greve, mas o que viu em notícias
foi  que  a  greve  geral,  teve  acordo  do  Executivo  com  o  SINTESA,  que  os  professores  que
decidiram aderir  a  greve terão  ponto  facultativo  para  compensarem posteriormente,   fazendo
ainda uma crítica ao Prefeito  que deveria ter  dito ao Sindicato,  se quiserem fazer greve que
façam,   mas   sendo  gestor  deveria  primar  pelo  interesse  público.  Reiterou  o  que  outros
Vereadores falaram anteriormente, que lugar de ladrão é na cadeia, mas o que o Superior Tribunal
Federal fez foi “escolher bandido”, soltam quem eles querem, mas se fosse um “Zé Povinho”,
alguém que  tivesse  roubado  algo  pequeno,  ficaria  preso,  o  artigo  quinto  da  Constituição  vai
continuar sendo desrespeitado, onde diz que todos são iguais perante a Lei, ou voltaremos a dizer
que “só ladrão de galinha vai para  a cadeia”, sendo que temos hoje um ícone no Judiciário, que é
Sérgio Mouro,  que está colocando todos os bandidos independente de cores partidárias no lugar
merecido, ressaltando que é um Juiz de primeiro grau, sendo assim, será que ao chegar na última
instância,  o Judiciário vai escolher seus bandidos prediletos, isto é um tapa na cara do maior de
todos os poderes, que é o poder do povo, que é quem paga esta conta e espera ter uma relação
custo-benefício, que seria um trabalho eficiente, consciente, honesto por parte do nosso STF, mas
infelizmente  isto  está  faltando.  Agradeceu  e  encerrou.  Neste  momento  a  Vereadora  Raquel
assumiu  a  Presidência  para  o  Vereador  Nelson  fazer  uso  da  palavra.  Vereador  NELSON –
(06min.) – Cumprimentou a todos.  Iniciou  dizendo que foi solicitado como Presidente, para que
fizéssemos ponto facultativo no dia da greve, mas não fez, funcionário que não viesse naquele
dia,  após  justificaria  e  seria  avaliado  qual  o  procedimento  para  cada  situação,  quanto  a
paralisação ouviu a mesma ladainha alastrada pelo Sindicato, recebendo perguntas se o Vereador
Orador teria tirado direitos dos trabalhadores, respondendo que é uma mentira deslavada feita por
pessoas próximas aos Edis e pelo Sindicato, pois o referido Projeto estava nesta Casa a mais de
um ano e meio, a Comissão de Legislação não encaminhou à Plenário enquanto não foi alterado
artigo que garantia que funcionários antigos não seriam prejudicados, que novas regras seriam da
publicação  da  lei  em  diante,  sendo  que  no  dia  da  greve,  no  calçadão   pessoas  falavam
baboseiras, tentando se promover em cima dos Vereadores, uma falta de respeito total, querendo
aparecer, mas não sabe até onde estas pessoas querem ir, os Vereadores não tiraram o direito de
ninguém e  estão sendo desrespeitados, existem colegas de dentro da Câmara sujando o nome
dos Vereadores, em todos os lugares onde vão, estão fazendo coisas que não é de Legislador,
querem se promover espalhando mentiras, ninguém quer tirar direitos de ninguém, o Projeto é
acerca de direitos futuros, fazem uma política suja, o que não concorda, pois deve ser feita uma
nova política, considera que está sendo feito um bom trabalho neste Poder Legislativo, no entanto
tem colegas aqui na Casa, do ramo da política a muito tempo, que pensam que vão conseguir
respostas  nas  urnas,  espalhando  mentiras,  isso  não  irá  acontecer,  não  é  desta  maneira,
colocando Vereadores contra população e contra concursados, que outras pessoas vão ganhar
nas urnas, devem tentar outro tipo de trabalho, não sempre essas mesmas coisas. Agradeceu e
encerrou.  O  Vereador  Nelson  reassumiu  a  Presidência.  Vereadora  RAQUEL  –  (06min.)  –
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Cumprimentou  a  todos.  Disse  que  quer  continuar  sua  caminhada  contra  a  Reforma  da
Previdência,  parabenizou os trabalhadores que cruzaram os braços no último dia vinte e oito,
sendo que a Oradora estava nas ruas se juntando a milhares de brasileiros,  trabalhadoras e
trabalhadores que tem um único sonho, a sua aposentadoria, o movimento que parou  o Brasil,
teve repercussão internacional, o que mostra que mesmo a imprensa nacional querendo minorizar
a vontade popular, dizendo que foram apenas sindicatos e partidos de esquerda, que foram as
ruas,  ficou  claro  que  esta  foi  sim  uma  manifestação  de  todos  os  trabalhadores,  segundo
informação do “Data Folha”, mais de setenta e um por cento da população brasileira é contra esta
reforma, o próprio Governo já admite que seja possível o adiamento de votação da reforma nas
Comissões, que deveria ser dia três de maio, para outra semana, ocorre que o Governo viu a
organização da classe trabalhadora, movimentando as águas do Congresso Nacional,   ou seja,
no ano que vem tem eleições, a própria base do Governo, não está certa de votar contra os
trabalhadores, pois sabem que terão que pedir nosso voto, fazendo reforçar o que já tem falado a
Vereadora  Oradora,  temos  que  pressionar  o  Congresso  Nacional,  temos  que  cobrar  dos
Deputados Federais e Senadores para que repudiem e votem contra essa reforma. Falou a todos
os  sapucaienses,  que  está  com  seu  Gabinete  na  rua,  independente  de  qualquer  crítica
oportunista, críticas de pessoas que não pensam nos trabalhadores, mas somente no seu próprio
umbigo, continuará se posicionando a favor dos trabalhadores e contra a reforma da Previdência,
reforçando  que  o  próprio  Ministério  Público  do  Trabalho,  pela  primeira  vez  na  história  se
manifestou a favor da paralisação, dizendo que a greve era um direito legítimo, pela forma que o
Governo está retirando dos trabalhadores a possibilidade de se aposentar, portanto realmente não
precisava ter tido “greve branca”, basta as pessoas terem consciência do que esta reforma vai
causar na vida do trabalhador, finalizou dizendo que somente a união conseguirá garantir o direito
da aposentadoria  para todos trabalhadores e trabalhadoras.  Agradeceu e encerrou.  Vereador
ADÃO – (06min.) –  Cumprimentou a todos. Disse que assistindo ao Programa do Ratinho viu
reportagem com o Presidente Michel Temer, na qual Temer dizia que apresentaria Projeto de sua
autoria através do qual as pessoas que fossem à Caixa Econômica Federal e comprovassem que
ganham até dois  mil  e  oitocentos reais  ganhariam de presente cinco mil  reais,  ressaltando o
Orador que após ver isso até parou um tempo de olhar o Programa do Ratinho. Falou que todo
esse problema com a Previdência e com a CLT, o deixa preocupado, mas mais preocupado ainda
fica por talvez o Presidente Temer não conhecer uma criança com determinadas deficiências,
citando  algumas  delas,  seja  deficiência  visual,  autismo  grave,  hanseníase  grave  ou  outras,
explicando que por exemplo uma criança que tenha a “tizomia do treze”, se for muito bem cuidada
dura até no máximo três ou quatro anos, pois o Vereador Orador trabalha muito com crianças
especiais, preocupa-se por saber que está sendo tirado um auxílio que este tipo de criança tem
direito a receber, sabe a difícil caminhada de quem tem criança especial na família, sendo um
absurdo tirar este benefício tão importante. Disse que concorda que quem roubou tem que ir para
a cadeia, mas deve haver um cuidado em definir isso, podendo o Temer vir a ser cabo eleitoral do
Lula, podendo na próxima eleição o PT vir “rasgando” como se diz, sem querer “puxar a brasa
para  o  seu  assado”.   Falou  que  se preocupa  com a  segurança  pública,  pois  ouviu  pessoas
conversando que em um determinado bairro o traficante é quem ofereceu proteger os moradores,
ficando o Vereador Orador assustado com o que ouviu. Falou sobre a homenagem para Guarda
Municipal, muito merecida, verdadeiros guerreiros, considerando que deveriam armar e qualificar
esse profissionais, assim como, providenciar mais contingente, de outra feita, os traficantes irão
daqui a pouco tirar os moradores de dentro de suas casas para morar nelas, sendo um desabafo
do 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



CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL
Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081

de Elaboração e Revisão de Anais e Atas da Diretoria Legislativa. Sala Tiradentes, Sapucaia do
Sul, 02 de maio de 2017. 

                                                                                                 NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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