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                    Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (30.05.2017), 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 32ª 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:  Dra.  IMILIA (PT);  GERVÁSIO (PP);  CLEBER (PP);  MANINHO (PMDB);  ADÃO (PT);
JORGE  (PSD);  MARQUINHOS  (PMDB);  RAQUEL  (PT);  CACO  (PMDB)  e  NELSON  (SD).
Atestado médico o Vereador Lorecy Flores (Ventania). 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.
Passou-se  ao ESPAÇO  DO PEQUENO EXPEDIENTE -  Leitura  dos  Expedientes  Recebidos:
Projetos  de  Lei  Legislativo  nºs  032/2017;  033/2017  e  034/2017.  Indicações  nºs  118/2017;
120/2017; 117/2017 e 119/2017; Pedido de Informação nº 004/2017; Convite da Vereadora Dra.
Imilia,  para reunião sobre segurança pública,  no dia 08/06/2017,  no Palácio da Polícia Civil  e
Ofício  da  SMTCES.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:  Votação  das
Indicações:  Vereadora  Dra.  Imilia  nº  120)  Ao Prefeito,  solicitando  a  implementação  de uma
Farmácia de Manipulação e Homeopática Popular no Município; Vereador Gervásio Santana nº
117)  Ao  Prefeito,  solicitando  a  pavimentação  asfáltica  da  Av.  Albano  Francisco  da  Silva,  no
Loteamento Jardim América,  Bairro Lomba da Palmeira,  na quadra entre a Rua Nair  da Silva
Rufino e Av.  Américo Vespúcio.  Vereador Maninho nº 118)  Ao Prefeito,  sugestão de Lei que
“Dispõe sobre o exercício da atividade de “FOOD TRUCK”, no Município de Sapucaia do Sul e dá
outras providências”;  nº 119)  Ao Prefeito, sugestão de Lei que “Dispõe sobre parcerias para a
implantação,  conservação,  recuperação  e  manutenção  de  praças,  áreas  verdes,  parques,
rotatórias, canteiros centrais de avenidas e outros espaços”. Todas as indicações foram aprovadas
por unanimidade, em única discussão e votação.  Vereador Cleber Rachel (Cleber Alemão) –
Pedido de Informações nº 04)  Ao Prefeito, solicitando informações de quando foi entregue ao
Poder Público as EMEIs Camboim e Parada dos Anjos e o porquê do não funcionamento até a
presente data, ainda o número de vagas disponível em cada EMEI. Aprovado por unanimidade,
em única discussão e votação.  Passou-se aos Requerimentos Verbais:  Nome da Casa -  01)
Externando  condolências  à  Família  do  Ex-Vereador  Adão  Mota.  Aprovado.  02)  Externando
condolências  à  Família  do  Sr.  José  Borges.  Aprovado.  Vereador  Gervásio  –  01)  À  SMO,
solicitando o conserto de um desmoronamento de um bloco de concreto na lateral do Arroio José
Joaquim, próximo ao nº 290, ao lado da ponte da Rua Jorge Lacerda, Bairro São José. Aprovado
por  unanimidade.  02)  À SMST,  solicitando estudo de viabilidade técnica para a instalação de
redutor de velocidade na Av. Justino Camboim, no trecho entre a Rua Alfredinho e Av. Albano
Francisco  de  Silva,  Loteamento  Jardim  América,  Bairro  Lomba  da  Palmeira.  Aprovado  por
unanimidade,  com a associação do Vereador  Jorge.  03)  À SMSMU, reiterando o pedido feito
através  do  Ofício  007/17  de  12/01/2017,  solicitando  o  ensaibramento  e  patrolamento  para
nivelamento na Rua Trevo, Bairro Colonial. Aprovado por unanimidade. Vereador Marquinhos –
01) Ao Prefeito e SMST, solicitando a pintura de faixa de segurança em frente a Escolinha Infantil
Primeiros  Passos,  situada  na  Av.  Primor,  Bairro  Primor.  Aprovado  por  unanimidade.  02)  Ao
Prefeito e SMST, solicitando a repintura da faixa de segurança e do cordão da calçada, pintado
em  amarelo  para  estacionamento  de  lotações  escolares.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação do Vereador Cleber. 03) Ao Prefeito, SMSMU e RGE Sul, solicitando a poda de uma
árvore que está na calçada da Rua Sábia, em frente ao nº 590, Bairro Colina Verde. Aprovado por
unanimidade. 04) À SMMA, solicitando a poda de duas árvores localizadas na Rua Maria Silveira,
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Bairro João de Barro. Aprovado por unanimidade. Vereadora Raquel – 01) À Radialista Simone
Cássia Lindner, parabenizando pela organização da 2ª edição do Projeto “Mini Bota do Mundo –
Força  Gaúcha  Solidária,  que  ocorreu  dia  28  de  maio,  no  Ginásio  Kurashiki.  Aprovado  por
unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Maninho  e  Nelson.  02)  À SMSMU,
solicitando a troca de lâmpada na Rua Ivoti em frente ao nº 583, Bairro Vargas. Aprovado por
unanimidade. 03) À SMO, solicitando reparo de um buraco na Rua Ivoti, esquina com a Rua Porto
Lucena, próximo ao nº 610, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade. Vereador Nelson – 01) À
Brigada Militar,  solicitando que a viatura que fica em frente ao portão da Escola São Lucas,
comece  a  circular  pela  Rua  25  de  julho.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Caco, Marquinhos, Maninho, Jorge e Dra. Imilia. Vereador Caco – 01) À Brigada
Militar, solicitando policiamento ostensivo próximo às escolas. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores  Dra.  Imilia,  Gervásio,  Marquinhos e Maninho.  Não havendo mais
requerimentos verbais a serem feitos.  Questão de Ordem o Vereador Nelson Brambila, falou
sobre segurança na Av. João Pereira de Vargas, que o ideal seria a colocação de quebra-molas.
Foram lidos  os  Projetos  que aguardam pareceres  da Procuradoria,  Comissões e  aguardando
prazo  de  adiamento  de  votação.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:
Vereador Gervásio Santana – 06 min. Cumprimentou a todos. Falou sobre o início do frio, chuva
e  que  estão  liberadas  as  vacinas  preventiva  da  gripe,  para  toda  a  população  sapucaiense,
independente  de  estarem  ou  não  no  grupo  de  risco.  Falou  ter  ficado  surpreso,  quando  o
Secretário da Fazenda Sr. Roger Keller, na apresentação das contas dizia que o Município tem
dinheiro. No entanto, muitas coisas estão deixando de ser feitas e as vezes os Secretários e
equipes tem boa vontade, porém faltam condições, exemplo na Secretaria de Obras o caminhão
chupa cabra, precisa de conserto e porque não é feito se tem dinheiro, disse o orador. Falou
ainda,  sempre  que  chove  bastante  o  pessoal  da  área  rural,  fica  ilhado,  não  podem  descer,
inclusive aos finais  de semana o ônibus não faz o itinerário,  então se questiona o direito  do
cidadão de ir  e  vir,  garantido  na Constituição Federal.  Disse que as  Secretarias  de Obras  e
Mobilidade, improvisou com tijolos, o fechamento dos buracos, forma criativa, mas precisam de
trabalho mais eficaz.  Em aparte o Vereador Caco,  falou sobre o comentário do Secretário da
Fazenda, afirmando que o Município tem dinheiro. Então se questiona, são fracos os Secretários
das outras pastas. Continuando o Vereador Gervásio, disse ter feito a mesma pergunta. Disse
também que se vê um potencial turístico na área rural e muitas vezes deixam de aproveitar, seja
para a prática de esporte. Portanto, acredita que está na hora de parar de brincar de ser governo
e dar as respostas que a população merece, pois os Vereadores são cobrados todos os dias.
Agradeceu e encerrou. Vereadora Dra. Imilia – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse ter ficado
desanimada com a afirmação do Secretário da Fazenda de que o Município tem dinheiro. Falou
das atitudes positivas da população e de parte do Governo, através de algumas secretarias, que
mesmo sem dinheiro fazem a diferença. Em aparte o Vereador Marquinhos disse que, segundo o
Secretário da Fazenda o Município tem dinheiro, então não se entende porque as coisas não são
feitas.  Continuando  a  Oradora,  disse  que  prefere  esquecer  e  falar  sobre  atitudes  positivas,
dizendo  a  população  “Não  vamos  desistir  de  Sapucaia”.  Disse  que  se  há  incompetência  no
Governo,  cabe ao Legislativo e também comunidade cobrar e fazer acontecer.  Falou sobre a
comunidade do Bairro Pasqualine,  inclusive a Vereadora Raquel também está acompanhando e
ajudando na revitalização da praça e do campo daquele bairro. Comunidades tem chegado aos
gabinetes dos Vereadores buscando e trazendo iniciativas do que podem fazer, mas precisam que
poder  público colabore.  Assim aconteceu no Bairro Pasqualine,  a comunidade solicitou que a
Secretaria de Mobilidade Urbana fizesse a limpeza, o Secretário se comprometeu com a limpeza e
pintura  das  mesas  e  bancos.  Ainda  precisam de  algumas  melhorias  na quadra  de esportes,
inclusive o Secretário  se comprometeu em verificar  a situação,  para que a quadra possa ser
entregue para a comunidade. A população se comprometeu com a revitalização e conservação do
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local. Ainda, sobre a cobrança da taxa para a utilização do Ginásio de Esportes Kurashiki, recebeu
a informação do Secretário, que durante o dia não é cobrada nenhuma taxa, só após as 19 horas
e para torneios de entidades sem  fins lucrativos não é cobrado. É importante esta informação,
pois chegam muitas reclamações nos gabinetes. Disse que há muito a falar sobre atitudes da
comunidade, seja o Sr. Wilson do Bairro Colonial, professores que procuram melhorar o ambiente
da  escola.  Reiterou,  solicitando  a  população  que  não  desista  de fazer,  mesmo que  o  Poder
Público não faça, para que a cidade saia desta situação e que os moradores tenham orgulho de
ser sapucaiense.  Agradeceu e encerrou. Vereador Jorge – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse
que há uma grande preocupação com problemas, seja falta de recursos nas Secretarias, portanto,
ficou surpreso ao ver o Secretário da Fazenda, afirmar que o Município tem dinheiro. Disse não
entender, pois não sabem quem está mentido. Falou sobre a Secretaria de Educação, que há
informações de professores e pais que as pessoas que trabalham nas portarias das escolas vão
sair.  Em a parte o Vereador Cleber,  disse já ter ouvido a mesma reclamação. Continuando o
Vereador Jorge disse que, segundo informações vai encerrar o contrato com a empresa e não há
possibilidade de ser renovado. Disse ter confirmado a informação, então conversou com o Prefeito
que lhe passou a informação de que não há mais orçamento para a Secretaria de Educação,
então  ele  cortava  os  guardas  ou  a  merenda  dos  alunos.  Em  a  parte  o  Vereador  Nelson
questionou, isso foi o Prefeito que falou. O Vereador Jorge disse que sim, havia a redução no
orçamento e talvez não quisesse contrair mais dívida. Em a parte o Vereador Marquinhos disse
que deve haver sintonia entre o Prefeito e o Secretário, pois em prestação de contas anteriores o
Secretário afirmava que as dívidas do Município eram 47 milhões, já o Prefeito disse no jornal que
são 58 milhões. Agora o Prefeito alega não ter dinheiro, já o Secretário afirma ter. Continuando o
Orador,  agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Nelson  –  06  min.  cedidos  pelo  Vereador  Caco.
Cumprimentou a todos. Disse ter a informação de que a Empresa Labor que faz a segurança nas
escolas está com os dias contados, mas que outra empresa vai assumir, também há informação
que  a  prefeitura  está  com os  pagamentos  em dia  e  a  empresa  que  atrasa  os  pagamentos.
Questionou, será que a empresa que vai assumir não são os mesmos sócios, isso tem que ser
levado a sério. Em a parte o Vereador Jorge disse que vão reduzir e está sendo realizado estudo
para  colocação  de  portão  eletrônico.  Continuando  o  Orador,  disse  que  se  o  Prefeito  usou  a
expressão a merenda ou portaria, é irresponsabilidade, pois as duas são obrigação do Município.
Disse que agendará audiência com o Prefeito, para os Vereadores esclarecerem o que realmente
está  acontecendo.  Falou sobre a  demanda da retirada de galhos,  a  atitude do Prefeito  foi  o
pagamento  de  horas  extras.  Em  parte  o  Vereador  Cleber  disse  que  precisam  urgentemente
dessas informações do Prefeito, porque geralmente os Vereadores são cobrados pela população.
Em parte o Vereador Marquinhos disse que se o Prefeito, optou pela merenda dos alunos, foi uma
atitude responsável. Continuando o 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. 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, 30 de maio de 2017. 

                                                                                                                 NELSON BRAMBILA
                                Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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