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                    Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (11.05.2017),
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 24ª 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:  ÍMILIA (PTB); CACO (PMDB); GERVÁSIO
(PP);  VENTANIA (PRB);  MARQUINHOS (PSB);  MANINHO  (PMDB);  JORGE  (PSD);
CLEBER (PP); RAQUEL (PT) e NELSON (SD).  Ausência Justificada do Vereador Adão.
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: Mens. Exec. nº 004/17; Proj. de Lei  Legs. nº 025/17 –
Reajuste;  Proj. de Lei Legs. nº 026/17 da Ver. Ímilia; Proj. de Lei Legs. nº 027/17 do Ver.
Gervásio;  Pedido  de  Informação  nº  003/17  da  Ver.  Ímilia,  que  foi  aprovada  por
unanimidade;  Ind. nº 109/17 do Ver. Nelson, que foi aprovada por unanimidade; Ind. nº
110/17  do  Ver.  Caco,  que  foi  aprovada  por  unanimidade;  Ofc.  Circ  nº  001/17  da
Associação de Trovadores Luiz Muller; Ofc. nº 403/17 da Prefeitura de Esteio; Ofcs. nºs
570/17  e  571/17  do  GP;   Justificativa  de  ausência  do  Vereador  Adão;  Edital  de
Convocação do PP; Ofcs nºs 2521/17, 2591/17 e 2636/17, todos do Tribunal de Contas do
Estado, que serão encaminhadas cópias a todos os Edis;  ATA nº 9898, 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 verificação da caixa de esgoto da Rua Rio de Janeiro, esquina com a
Rua Trindade, em frente ao nº 853, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade. 02)
À SMST,  solicitando  a  instalação  de  redutor  de  velocidade  na  Rua  Antônio  da  Silva
Jardim, próximo ao nº 670, Bairro Boa Vista. Aprovado por unanimidade, com associação
dos  Vereadores  Ventania  e  Cleber.  03) À  SMSMU e  SMMA,  solicitando  a  limpeza  e
revitalização da Praça ao lado do Posto de Saúde, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por
unanimidade, com associação do Vereador Caco.  Vereador MARQUINHOS – 01) Ao
Prefeito, c/c à SMST, solicitando que seja colocada faixa de segurança em frente ao Posto
de Saúde,  da Avenida Primor, ao lado da Igreja São José, Bairro Primor. Aprovado por
unanimidade. 02) Ao Prefeito, c/c à SMST e Guarda Municipal, solicitando que as capelas
mortuárias municipais tenham atenção especial no que tange a segurança deste locais.
Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Caco,  Ventania,  Cleber,
Gervásio, Nelson e Raquel.  03)  Ao Prefeito, solicitando que determine com urgência o
cumprimento em sua integralidade, da Lei Municipal nº 3707, de quatro de abril de dois
mil  e  dezesseis,  que  trata  sobre  a  implantação  do  Estacionamento  Rotativo  Pago.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Raquel  e  Ventania.
Vereador GERVÁSIO – 01) À RGE Sul,  solicitando a poda de duas árvores na Rua
Otacílio José Lucas, nº 135, Bairro Sete, cujos galhos estão encostando nos fios de alta
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tensão da rua. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Cleber.  02)  À
SMST,  solicitando  estudo  de   viabilidade  técnica  para  instalação  de  redutores  de
velocidade na Avenida Lúcio Bitencourt, próximo ao nº 936, Bairro Piratini. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Ventania  e  Maninho. 03) À  SMSMU,
solicitando o término da limpeza e roçada na Praça situada em uma área verde triangular
localizada entre as Ruas Nelson de Souza, Nestor de Moraes e Paulo Sérgio Gusmão, no
Loteamento Jardim América, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com
associação do Vereador Ventania. Vereador CLEBER – 01) À SMST, solicitando estudo
de viabilidade técnica para utilização de semáforo na Rua Vinte e Cinco de Julho, em
frente  ao  nº  550,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Raquel, Marquinhos, Nelson, Ventania e Gervásio.  02) Ao Presidente desta
Casa, Sr. Nelson Brambila, solicitando a realização de Sessão especial em comemoração
aos  quarenta  anos  da  ACIS  de  Sapucaia  do  Sul.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Ventania  e  Marquinhos.  03) Ao  Grupo   Escoteiros
Anhanguera, parabenizando pela 16ª Campanha do Kilo realizada no último dia seis de
maio.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Gervásio.  Vereador
JORGE – 01) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando providências urgentes quanto a uma
cratera localizada na Rua Ivoti, Bairro Vargas, pois está dificultando demais a entrada e
saída da Escola Alberto Santos Dumont. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores  Caco  e  Ventania.  Vereador  CACO  –  01)   Ao  Prefeito,  c/c  à  SMSMU,
solicitando  limpeza  no  pátio  da  Escola  Vila  Prado,  Bairro  Piratini.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Cleber e Jorge. 02) À Brigada
Militar, parabenizando pela barreira realizada na entrada dos Bairros Fortuna e Cordão.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Cleber e
Gervásio. 03) À SME, solicitando informações quanto ao tempo estimado para o início das
aulas  na  Escola  de  Educação  Infantil  Camboim.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Cleber,  Nelson,  Marquinhos  e  Ventania.  04) À  SMSMU,
solicitando a colocação de parada de ônibus em frente ao Mercado Sonho Meu. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Maninho, Ventania e Cleber.  05)  Ao
Prefeito,  c/c  à  SMS,  solicitando  averiguações  urgentes  quanto  a  informação  de  que
pacientes estão sendo mal atendidos no Posto de Saúde do Bairro Fortuna. Aprovado por
unanimidade,  com associação dos Vereadores Marquinhos,  Cleber,  Jorge e  Ventania.
Vereador VENTANIA – 01)  À RGE Sul, solicitando poda de galhos na Rua Ivoti, nº 30,
Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Raquel
e  Nelson.  02) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMST,  solicitando  colocação  de  mais  vagas  de
estacionamento  para  idosos  no  Centro  da  cidade.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Jorge, Caco, Cleber e Gervásio. Vereador MANINHO – 01) À
RGE  Sul,  solicitando  informações  sobre  o  recolhimento  de  galhos,  que  eles  tenham
cortado  para  fazer  seu  trabalho,  se  a  RGE  Sul  é  responsável  ou  não  por  este
recolhimento.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,
Marquinhos, Gervásio e Cleber. Vereador NELSON – 01) À Polícia Rodoviária Federal, à
BM,  à  Guarda  Municipal,  parabenizando  pela  excelente  operação  realizada  que  o
Vereador Caco citou, bem como, que continuem com este trabalho principalmente nos
finais de semana a noite, que é a “operação sossego”. Aprovado por unanimidade, com
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associação dos Vereadores Maninho, Raquel, Caco, Ventania, Cleber e Gervásio. 02) Ao
Prefeito,  solicitando providências  urgentes,  com a instalação  de  sinaleira,  na  Avenida
Américo Vespúcio, esquina com Avenida Theodomiro Porto da Fonseca ou até mais que
uma sinaleira, pois as referidas vias estão perigosas. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Gervásio, Cleber e Ventania. O Vereador Gervásio reforçou a
retirada  realizada  na Sessão anterior,  do  Projeto  de  sua  Autoria,  a  saber,  PROC.  nº
20.235/127/2017 –  PROJETO  DE LEI  LEGISLATIVO  nº  021/2017  –  “Cria  a  Gibiteca
Municipal  no  Município  de  Sapucaia  do  Sul  e  dá  outras  providências”.  Passou-se  a
votação do seguinte Projeto de Lei:  PROC. nº 20.242/134/2017 – Origem do Vereador
Gervásio Santana – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 022/2017 – "Nomeia a Biblioteca
Pública Municipal de Sapucaia do Sul como Euclides da Cunha e dá outras providências".
Em 09.05.2017 o Projeto  foi  aprovado por  unanimidade,  em 1ª  discussão e votação.
NESTA DATA, discutiu o Projeto o Vereador Gervásio, encaminharam a votação os
Vereadores Cleber e Gervásio; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade,
em 2ª discussão e votação.  A Comissão de Legislação agendou reunião para o dia
dezesseis de maio, às dezessete horas. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES
FINAIS:  Vereador  MARQUINHOS  –  (06min.  cedidos  pelo  Vereador  Cleber)  –
Cumprimentou a todos. Falou sobre a matéria do Jornal Vale dos Sinos, referente a uma
Creche de nosso Município que está abandonada, depredada, pois os Vereadores em sua
atividade fiscalizatória, ao receberem diversas denúncias, foram averiguar, uma obra que
foi usada na propaganda eleitoral, o que é justo, tem que publicizar o que o gestor fez  de
bom, mas por estar completamente abandonada significa que estão rasgando dinheiro
público, diversos Vereadores foram até o local para averiguar, em seguida fizeram contato
com o Secretário de Educação que disse ter feito diversas vezes requerimento solicitando
um  guarda  permanente  na  referida  creche,  falaram  também  com  o  Secretário  de
Segurança que disse que encaminhou o pedido para Guarda Municipal, em suma, até
hoje continua sem guarda a creche, continua sendo destruído o patrimônio público, sendo
que o Vereador Orador encontrou o Prefeito que disse que vai colocar um guarda na
creche, considera o Vereador Orador que não apenas vai, mas deve colocar. Disse que  o
Secretário de Educação não deveria apenas enviar ofício pedindo um guarda para creche,
mas deveria ir pessoalmente exigir isto, pois o prejuízo de seiscentos mil reais não teria
ocorrido,  isto é questão de gestão,  pois  está havendo uma asintonia entre Prefeito e
Secretários, devendo o Secretário de Educação ter maior conhecimento de causa, ao
falar em entrevista, que uma creche que está totalmente depredada, que necessita de
seiscentos mil reais para revitalizá-la, estará em funcionamento no mês de junho,  pois
estamos em um momento diferente, a “lava jato” está passando o Brasil  a limpo,  os
agentes públicos tem que ter  responsabilidade em tudo que falam,  expressam,  como
disse então que entregará a creche para a comunidade em junho, não é possível  se
precisa de um reparação que custará seiscentos mil reais. Falou que  independente da
amizade que  nutre  pelo  Secretário  de  Trânsito,  Jacó Juarez da  Cruz,  dentro  da  sua
função, deve exercer sua atividade fiscalizatória, ambas devem ser preservadas, tanto a
amizade,  quanto  a  sua  função  como  Vereador,  pois  devem  sempre  satisfação  a
população, citando  o assunto do estacionamento rotativo, as dificuldades que se tem hoje
para estacionar no Centro de Sapucaia, quem está usufruindo dessas dificuldades é a
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iniciativa privada, com seus estacionamentos, temos que ter consciência que quem está
gerindo nosso Município é o Partido dos Trabalhadores, um Partido que é socialista, mas
está privilegiando os estacionamentos privados, sendo que este Poder Legislativo fez a
sua parte, aprovando o Projeto para instalar o estacionamento rotativo em Sapucaia,  mas
infelizmente continuam os estacionamentos privados, o cidadão estaciona seu carro por
exemplo em frente a praça, vai trabalhar em outro município, deixando este veículo o dia
todo, prejudicando toda a comunidade, prejudicando os comerciantes, pois não permite
gerar economia, considerando que os Edis estão falhando, visto que o País passa por um
período  novo,  a  “lava  jato”  está  passando o  Brasil  a  limpo,  ressaltando que  foi  uma
verdadeira aula a fala do Juiz Sergio Mouro, ao interrogar Lula, que todos acreditavam
que por ser um operário no Poder, que iria mudar o Brasil, sim mudou de  Poder Público
para  iniciativa  privada,  para  o  enriquecimento  dele  e  de  todas  aquelas  pessoas  que
cometeram esses crimes juntos com ele, o resultado prático todos viram, o Partido dos
Trabalhadores tem por volta de um milhão e oitocentos filiados, mas haviam apenas cinco
mil e  seiscentos e cinquenta, mas foi divulgado cinquenta mil, isso significa que a nossa
sociedade está mudando, pois só estavam lá os sindicalistas, que foram privilegiados por
Lula, com a contribuição sindical obrigatória, que irá terminar, que nada mais é do que
uma extorsão aos trabalhadores, sempre diz portanto que deve ser privilegiado o maior de
todos os poderes que é o poder do povo, que paga toda esta conta e deve ser respeitado.
Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  GERVÁSIO  –  (06min.)  – Cumprimentou  a  todos.
Parabenizou ao Clube de Mães Marechal Bitencourt pelo excelente trabalho realizado, um
grupo que faz o possível e impossível pela comunidade, sendo necessário valorizar este
tipo  de  trabalho,  bem  como,  parabenizou  todos  os  demais  clubes  de  mães  e
Coordenadoria,  pois  Sapucaia  precisa  desses  guerreiros  e  guerreiras  valorosos  que
possam trabalhar pelo outro. Falou que participou de reunião com o Comitê Sinos, que 'o
gestor  responsável  por  toda  bacia  do  Rio  dos  Sinos,  onde  houve  apresentação  do
zoneamento  ecológico  e  econômico  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  um  trabalho
importante  da  Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente,  visando  dar  reforço  à
sustentabilidade  ecológica,  econômica  e  social,  pois  o  zoneamento  ecológico  e
econômico é uma ferramenta de suporte ao planejamento e ordenamento territorial, no
qual o Estado, a sociedade e os empreendedores terão como conhecer previamente as
peculiaridades,  vulnerabilidades e potencialidades de cada local  ou região do Estado,
sendo  importante  sermos  parceiros  de  todas  as  boas  iniciativas  relacionadas  ao
progresso, que tragam emprego e renda, ao mesmo tempo não descuidando  de saber
aonde fazer os investimentos para que o meio ambiente não seja prejudicado.  Em aparte
o Vereador Marquinhos disse que está sendo feito um mutirão na saúde, para colocar
todos os exames em dia, sendo isto uma gestão eficiente, assim está sendo respeitada
nossa comunidade com uma gestão séria e eficiente. Continuando o Vereador Orador
deixou o seu abraço ao Presidente do Comitê Sinos, Sr. Adolfo Klein,  que recebeu a
todos de braços abertos e deixou seu convite para os interessados nesta causa ecológica
também  possam  participar  dessas  reuniões,  que  são  mensais,  divulgadas  com
antecedência na internet,  no site do Comitê Sinos. Disse que na reunião encontrou a
Secretária Estadual de Meio Ambiente, Sra. Ana Maria Pelini,  com a qual conversou e
reforçou em nome de todos os Vereadores a importância de que a Secretaria Estadual de
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Meio  Ambiente tome providências quanto a “invasão”  na  Reserva Ambiental  Balduíno
Rambo, acelere o Processo para quebrar as amarras da burocratização para que não
mais vejamos nossa reserva prejudicada, pois as coisas são muito lentas, expondo a
necessidade de uma atenção rápida pois o que ocorre é um crime ambiental,     sem
precisar entrar nas motivações sociais que levam estas pessoas a ter essa necessidade
de moradia e chegando a ocupar aquele local, mas é necessário entender que  ali existem
nascentes que deságuam no  Arroio José Joaquim e este por sua vez deságua no Rio dos
Sinos, fazendo parte da bacia integrante do Rio dos Sinos. Deixou o seu abraço a todas
as mães pelo seu dia, verdadeiras guerreiras, mulheres que trabalham fora, cuidam da
casa,  dos filhos,  enfim,  mãe é sinônimo de vida,  merecendo portanto  homenagens.
Agradeceu e encerrou.  Vereadora ÍMILIA – (06min.) –  Cumprimentou a todos.  Iniciou
dizendo que não irá  se omitir  quanto a notícia  do Jornal  Vale dos Sinos,  tomando a
mesma linha do Vereador Marquinhos, sendo que a informação referida o Prefeito e o
Secretário de Educação já tinham desde o mês de abril, quando a Vereadora  esteve no
local,  na  escola  do  Bairro  Camboim,  verificou  a  situação,  informou  que  estava
abandonado e que deveriam tomar providências, mas nada foi feito, o requerimento não
foi respondido, chegando a situação que está hoje, no Jornal dizia que foi investido dois
milhões em um espaço para cento e cinquenta crianças, tendo o Secretário dito que não
tinha conhecimento se há inscrições para aquela escola, fatos que fazem perguntarmos
até quando as coisas irão funcionar a bel prazer, ressaltando que também outra escola
localizada  no  Loteamento  Parque  dos  Anjos,  onde  esteve  averiguando  a  Vereadora
Oradora, no mês de abril, obtendo a informação que também já deveria ter sido  entregue
esta escola, mas por problemas da construtora ou seja lá de quem, não foi entregue, já
havendo  coisas  que  tiveram  que  ser  desmanchadas  e  feitas  de  novo.  Em  aparte  o
Vereador  Marquinhos  disse  que  é  muita  “cara  de  pau”,  por  parte  do  Secretário  de
Educação  dizer  que  vem  mantendo  a  creche  do  Bairro  Camboim  sempre  limpa
mensalmente, uma mentira, sendo que Vereadores estiveram no local e viram que o mato
está  muito  alto,  quanto  a  creche  do  Parada  dos  Anjos  tem  Guarda  no  local
permanentemente, o que é muito bom. Continuando a Vereadora Oradora disse que tem
Guarda, mas é porque a empresa colocou, esta segurança não foi por parte da Prefeitura,
mas é correto, porque ainda não foi entregue, só após a entrega poderia a segurança ser
por parte da Prefeitura, retomando que o Secretário de Educação no Jornal disse que
será a creche entregue em junho, mesmo sabendo-se a situação em que encontra-se a
escola,  indagando portanto dinheiro  de onde para isso,  pois  tudo que é solicitado ao
Prefeito, recebem a resposta de que não há dinheiro, ressaltando que tudo é fácil se tiver
o dinheiro,  mas é hora do Senhor Prefeito parar de reclamar que não tem dinheiro e
buscar  saída para  os  problemas,  se  precisar  do  Poder  Legislativo  para fazer  alguma
coisa, então chame, estão a disposição para trabalhar, a comunidade está cansada, já
estamos no quinto mês dessa administração e as coisas não tem funcionado, fazendo a
Vereadora Oradora uma ressalva,  ao Secretário de Segurança e Trânsito,  que estava
presente,  que  é  o  único  Secretário  que  responde  aos  ofícios,  mais  ainda,  que  tem
analisado,  deferido e encaminhado, agradecendo a postura do Secretário de fazer as
coisas de fato, bem como, está na hora do Poder Legislativo parar de “amaciar”, “passar a
mão por cima” e tomar uma atitude, fazer o Município andar, fazer o Prefeito cumprir o
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que prometeu na campanha, sabia da realidade do Município, pois foi oito anos vereador,
então não prometesse nada, porque não averiguou a situação dessas escolas, é hora de
tomarem postura como Legislativo e como cidadãos para fazerem as coisas funcionarem.
Falou de reunião que participou com a OAB de  Sapucaia, juntamente com o Delegado
Regional,  o  Delegado  da  nossa  cidade,  mais  vários  outros  participantes,  para  dar
sequência  em  audiência  pública  referente  a  segurança  pública  em  Sapucaia,  mais
algumas situações foram levantadas,  entre  elas  o  fato  de  termos  duas  Delegacias  e
nenhuma funcionar  bem, já  está sendo encaminhado,  tanto para Executivo Municipal,
quanto para Executivo Estadual, para tomada de providências de fato quanto a segurança
pública e Delegacias de nossa cidade, todos esses assuntos, entre outros, foram tratados
nesta reunião, informando a Vereadora Oradora para  comunidade saber,  foram feitos
encaminhamentos e muito em breve teremos uma posição, ressaltou sobre a postura do
Delegado novo de nossa cidade, que chegou e encontrou uma Delegacia que só vendo
para entender e começou a ter a postura de “organizar a casa” e fazer com que as coisas
funcionem, com muita disposição para o trabalho, por isso acredita que muito em breve
teremos a finalização da situação de nossas delegacias, como vai ficar e como de fato irá
funcionar essa cidade. Parabenizou a todas as mães pelo seu dia,  pois não é tarefa fácil
ser mãe, nesta sociedade, nesta realidade em que vivemos hoje, desejando que Deus
abençõe as todas as mães, que continuem tendo garra, força, para educar, encaminhar,
apoiar e para cobrar quando preciso for também dos filhos. 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  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, 11 de maio de 2017. 

                                                                                              NELSON BRAMBILA
                   Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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