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                    Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (20.06.2017), às
dezesseis horas, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul,
reuniram-se os Vereadores do Município, para trabalhos relativos à 36ª 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);  VENTANIA (PRB);  RAQUEL (PT);  ADÃO (PT);  Dra.  IMILIA (PTB);
JORGE  (PSD);  MARQUINHOS  (PSB);  CLEBER  (PP);  CACO  (PMDB);  NELSON  (SD)  e
MANINHO (PMDB).  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
043/17; 044/17; 045/17; 046/17; 047/17; 048/17 e 049/17 e Mensagens Executiva nºs 048/17 e
049/17. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Não havendo indicações a serem
votadas,  passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereadora  Raquel  –  01)  À  Mesa  Diretora,
solicitando espaço da Casa para a realização de Audiência Pública dos Correios que realizar-se-á
no dia 27 de julho de 2017, às 19 horas. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, solicitando a
limpeza e retirada de lixo e entulhos na Rua Maria Célia da Rosa, esquina com a Rua Neli Alves
da  Silva,  Bairro  Jardim  América.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Marquinhos  –  01)
Externando repúdio a assessoria de imprensa da Prefeitura, que hoje colocou nota no Jornal Vale
dos Sinos, dizendo que o povo não necessita dos Vereadores, já que o canal aberto na Prefeitura
atende  as  demandas.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos  Vereadores  Cleber,
Gervásio, Jorge e Dra. Imilia. 02) À Ouvidoria, providências em relação ao padrão comportamental
dos agentes de saúde do Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Jorge e Dra. Imilia.  03) Externado voto de repúdio ao Vereador do Município de
Capão do Leão,  que afirmou na RBS TV, que o povo tem que trabalhar para os Vereadores.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Maninho, Jorge, Dra. Imilia, Cleber
e Gervásio.  Vereadora Dra. Imilia – 01)  Ao Prefeito,  solicitando informações sobre o número
exato de Cargos em Comissão – CCs lotados na Prefeitura,  descrevendo cargo,  secretaria e
função  que  exerce.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber,
Gervásio, Jorge e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando informações sobre o contrato realizado
com a Fundação Hospitalar  Getúlio  Vargas para o compartilhamento na Clínica de Saúde da
Mulher (Clisam), conforme noticiado no jornal Folha do Povo. Diante da notícia, é necessário que
seja informado qual foi a contrapartida da Fundação para o compartilhamento na administração.
Aprovado por unanimidade com a associação do Vereador Marquinhos. Vereador Gervásio – 01)
À SMO, solicitando atenção para a boca de lobo na Rua Guilhermino Dias esquina com a Rua
Catuípe, Bairro Fortuna. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber.
Imilia, Jorge e Marquinhos. 02) À SMSMU, solicitando patrolamento e ensaibramento na Rua João
Alves  Coelho  e  demais  ruas  de  chão  batido  do  Loteamento  Nascer  do  Sol,  Bairro  Ipiranga.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Jorge e Cleber. 03) À
SMO, solicitando estudo para a instalação de rede de esgoto no meio da Rua Dionísio de Moraes,
Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade  com a associação  do  Vereador  Cleber.  Vereador
Cleber – 01)  À SMO, solicitando reparo nos buracos na Av.  Borges de Medeiros, Bairro São
Jorge. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Gervásio. Vereador
Jorge  –  01) Ao  Prefeito,  SMSMU e  SMO,  solicitando  providências  na  Rua Romeu Lisboa  e
arredores   na  Cooperativa  Vida  Nova  I,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação  dos  Vereadores  Marquinhos,  Nelson,  Gervásio  e  Dra.  Imilia.  02)  À Comissão  de
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Direitos Humanos, solicitando providências com relação a obra que foi entregue inacabada no
Abrigo  Lar  Meu  Refúgio.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores
Marquinhos,  Dra.  Imilia,  Cleber e Gervásio.  Vereador Adão – 01)  Ao Prefeito,  c/c às SME e
Direção da EMEI  Mara Mattos,  parabenizando o  quadro funcional  da escola,  que não poupa
esforços para cada vez mais qualificar o ensino. Aprovado por unanimidade com a associação dos
Vereadores Maninho, Raquel, Cleber e Marquinhos. Em Nome da Casa – 01)  Externando Moção
de Apoio aos Pais das vítimas da Boate que estão sendo processados pelo Ministério Público,
pela campanha “Somos todos pais da Kiss”. Aprovado. Vereador Caco – 01) À SMS, solicitando
que  seja  enviado  a  esta  Casa  o  projeto  de  contratação  de  médicos.  Ainda,  que  seja
disponibilizado médico para atendimento até as 22 horas, nos postos de saúde dos Bairros Vargas
e Boa Vista. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Dra.
Imilia, Jorge e Marquinhos. Vereador Maninho – 01) Parabenizando os tios do ONDA Grupo de
Jovens,  pela  dedicação  com  as  crianças,  inclusive  deveriam  haver  mais  movimentos  que
incentivem as boas ações. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber
e Dra. Imilia. Vereador Nelson – 01) Às SMF e SMICAA, solicitando reparação sobre a aberração
jurídica que vem ocorrendo, pois estão cobrando taxas de alvará de empresa que não fechou na
Prefeitura, mas foi fechada na Junta Comercial e Receita Federal.  Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Jorge,  Dra.  Imilia,  Marquinhos,  Cleber  e Gervásio.  02)  Ao
Prefeito,  solicitando  a  contratação  de  empresa  para  recolhimento  de  galhos.  Aprovado  por
unanimidade,  com a associação dos Vereadores Caco,  Jorge,  Cleber,  Gervásio e  Dra.  Imilia.
Questão  de  Ordem  Vereador  Nelson: Disse  que  não  estão  estão  cumprindo  o  papel  de
Vereador, pois se colocassem no jornal que a Prefeitura tem uma ouvidoria, não haveria problema.
Questão de Ordem o Vereador Jorge: Convidou a Comissão de Direitos Humanos para fazer
uma visita ao Abrigo Lar Meu Refúgio. Não havendo mais requerimentos verbais a serem feitos,
foram lidos os Projetos que aguardam pareceres da Procuradoria e Comissões;  Projetos que
aguardam  prazo  de  contestação  do  autor  e  adiamento  de  votação.  Neste  momento  foram
retirados  pelos  autores  os  processos  nºs  20.287/179/2017  e  20.288/180/2017.  Passou-se  a
votação dos Processos PROC. nº 20.245/137/2017 – Origem do Executivo Municipal – Mensagem
nº 02 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 02/2017 – "Altera a redação do inciso VIII do artigo 1º
da Lei Municipal nº. 3.417 de 11 de março de 2013". Nesta data, foi aprovado por unanimidade,
em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.293/185/2017 – Origem da Mesa Diretora – PROJETO
DE LEI LEGISLATIVO nº 042/2017 - “Dispõe sobre criação de cargos e alteração do anexo I da
Lei Municipal nº 3.463/2013, do Quadro de Cargos de Servidores de Provimento Efetivo no âmbito
do Poder Legislativo Municipal. Nesta data, o Vereador Maninho, solicitou vistas por 01 (uma)
Sessão, foi aprovado por unanimidade.  PROC. nº 20.283/175/2017 – Origem do Vereador
Gervásio Santana – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 035/2017 - “Outorga o Título de Cidadã
Sapucaiense à Sra. Hildegard Kopsell Krieck”.  Nesta data, discutiram o Projeto os Vereadores
Gervásio, Maninho e Jorge, ainda encaminhou votação favorável o Vereador Gervásio; em
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº
20.271/163/2017 –  Origem do Vereador Nelson Brambila – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº
030/2017 - “Outorga o Título de Cidadã Sapucaiense à Sra. Gracelina Morette de Oliveira”. Em
13/06/2017 o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta data, 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
Maninho –  06  min.  Cumprimentou  a  todos.  Falou  sobre  a  superlotação  do  Hospital  Getúlio
Vargas,  por  isso precisam verificar  todos aspectos e não apenas os negativos,  mas também
esforços de muitos funcionários para proporcionar  um bom atendimento à comunidade.  Falou
ainda, sobre o voto de repúdio à assessoria de imprensa da Prefeitura, devido a nota que saiu no
Jornal Vale dos Sinos, dizendo que a comunidade não precisa dos Vereadores. Disse que seria
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muito  bom  se  a  comunidade  não  precisasse  dos  Vereadores  e  tivessem  suas  demandas
atendidas, mas no entanto, o papel do Vereador é fiscalizar e muitas vezes o Prefeito não tem
todas  as  informações  que  chegam  aos  gabinetes  de  Vereadores.  Disse  que  os  Vereadores
precisam  continuar  fiscalizando  e  orientando  a  população,  não  deixar  que  questões  políticas
ultrapassem as boas obras e serviços que funcionam no Município, portanto os Vereadores devem
ter responsabilidade com o que dizem, porque dizer que as coisas não funcionam, faz com que a
população nem tente acessar os serviços. Inclusive, ouviu de uma senhora que não iria ao posto
de saúde, porque não estava funcionando. Disse ter orientado a ir,  posteriormente ela acabou
elogiando. Em a parte o Vereador Caco, questionou se o Prefeito assinou a nota no Jornal VS. Em
a parte o Vereador Nelson disse que se “ela” não teve autorização, o Prefeito tem que demitir. Em
a parte o Vereador Gervásio disse que não foi “Ela” a responsável pela nota e sim “Ele”, “Tiago
Padilha”.  Continuando  o  Orador,  agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Cleber  –  06  min.
Cumprimentou a todos. Disse ter visitado escolas de educação infantil,  começando pela EMEI
Mara Mattos, constatou que são atendidas 300 crianças e excelente atendimento. Disse que em
todas as escolas há o questionamento sobre a retirada dos porteiros. Disse entender a questão do
orçamento, mas como ex-conselheiro tutelar, sabe que este trabalho é fundamental. Disse que na
EMEI Dalila, constatou um excelente trabalho e funciona muito bem o serviço de portaria. Falou
que esteve na 27ª DE em Canoas, debateram uma questão importante, que crianças matriculadas
em escolas  do estado,  não tem o atendimento  para  o deficit  de  atenção,  o problema acaba
gerando evasão escolar, alunos reprovando e os conselheiros tutelar não conseguem detectar,
enquanto,  nas escolas do Município são encaminhadas para o CAM. Em a parte o Vereador
Maninho disse agora existe o CAPS i. Continuando o Orador, disse que ainda é distante a questão
de rede porque a 27ª DE não tem vinculo com Legislativo e Executivo, para parceria. Disse que na
Escola Sapucaia há uma sala livre,  poderiam fazer parceria com psicologo e pedagogo,  para
atender as crianças do estado, portanto é um debate que precisa ser avançado, porque muitas
vezes as crianças e adolescentes são esquecidos e acaba gerando problemas sociais.  Disse
acreditar que o Legislativo será parceiro, para cobranças seja segurança, limpeza, acessibilidade,
PPCI, pois de repente as coisas não acontecem por não haver provocação. Questionou, se era
necessário autorização da 27ª DE, para a limpeza nas escolas do Estado, pois se não conseguem
fazer, talvez a Prefeitura faça. Falou ainda sobre a vergonha que estão os cemitérios da cidade.
Vereador Gervásio Santana – 06 min.  Cumprimentou a todos. Iniciou parabenizando pelo novo
sistema de som da Casa.  Cumprimentou o  Sr.  Nelci  e  Dona Ana,  que estavam assistindo a
Sessão, pois a realização da Sessão a tarde possibilita que mais pessoas venham assistir. Falou
sobre seu Projeto de Cidadã Sapucaiense a Sra. Hildegard Kopsell Krieck, natural de Ivoti,  70
anos de idade, reside em Sapucaia desde os seis meses. Disse que em 1951, dez anos antes da
emancipação política do Município, a família abriu um armazém de secos e molhados e desde
cedo ajudava a família no armazém, que mais tarde se transformou em Casa Primavera. O Título
de Cidadã Sapucaiense a Sra. Hildegard, porque ela é atuante nas causas sociais da cidade,
presta serviços com o esposo na APAE, Lions e Igreja Luterana, da qual fazem parte, participam
ativamente da ACIS e CDL. No movimento de busca e alto conhecimento, entrou na Universidade
aos 59 anos e já se formou em psicologia. Segundo assunto, trouxe uma curiosidade, sobre a
área rural de Sapucaia do Sul, que já voltou a ter plantação de soja e milho, coisas que a anos
não acontecia e a partir do ano que vem se tudo der certo, terão plantação de “pitaya”, já está
sendo feita a análise do solo. Disse que pouca gente conhece, mas a planta é parecida com
cactus, gosto levemente cítrico e muito cara, porque vem de longe, mas quem sabe logo estará no
mercado  com  preço  mais  acessível.  Disse  ainda  que  começarão  todas  as  quartas-feiras,  o
Programa Café Líder, de cultura e variedades na rádio web Líder do Vale, este Vereador será um
dos  apresentadores,  juntamente  com  o  Jornalista  Leandro,  portanto  estão  todos  convidados.
Agradeceu e encerrou. Vereadora Dra. Imilia – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse ter visitado
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a Empresa Gerdau, pelo que representa para a cidade. Foi bem recebida, conheceu um pouco da
história da Empresa que vai completar 60 anos e o trabalho desenvolvido, ficou sabendo que 90%
das pessoas que lá trabalham são moradores de Sapucaia do Sul. Naquela ocasião, conversou
sobre a questão do arroio que seguidamente ocorre transbordamento e os moradores do entorno
são atingidos, portanto, não é aceitável que a cada chuva os moradores percam todos seus bens
e parte do arroio adentra o espaço da Empresa, que também é atingida. Questionou se a empresa
já havia procurado o Poder Público, para tentar solucionar o problema, inclusive a empresa havia
construído um muro  e  quando  houve  a  grande  enchente  os  moradores  quebraram devido  o
represamento da água. Segundo a empresa, inclusive este ano já se reuniram como nova gestão,
colocando que seria importante uma solução. Inclusive houve a solicitação de um executivo que
levasse a situação ao Prefeito e que a empresa estaria disposta a ajudar na negociação. Ainda,
visitou a Escola Miguel Gustavo, em razão de contato que a empresa fez como Gabinete que
refere-se a acessibilidade. Ficou sabendo que é cedida uma sala para escola municipal, onde são
atendidas  50  crianças,  portanto  o  espaço  utilizado  pelo  Município,  assim  como  acontece  na
Escola Vila Prado, onde recentemente requereu ao Município que limpasse em razão do mato
alto, pois nada mais justo que o Município participe e não apenas se beneficie usando o espaço,
mas fazer com que seja agradável para todas as crianças. Com relação a notícia do Jornal Vale
dos Sinos, foi para atingir diretamente a mim. Simplesmente, porque postou em sua página, “que
não  seria  mais  Vereadora  de  requerimentos,  sem  solução”.  Conclamou  a  comunidade,  para
requerer e buscar seus direitos, fazer com que as promessas de campanha sejam cumpridas e se
não forem atendidas tragam aos Vereadores para que façam as cobranças. Segundo noticiado
não há necessidade dos munícipes procurarem os Vereadores, bastam ligar para o 0800646211
ou 34518053, que imediatamente as demandas são atendidas. Agradeceu e encerrou. Vereador
Marquinhos – 06 min. Tempo cedido pelo Vereador Jorge. Cumprimentou a todos. Disse que
Vereador  ou  Executivo  a  nossa  atividade  fiscalizatória,  atinge  todos.  Disse  ter  feito  um
requerimento verbal, criticando um Vereador, pelo deboche com a população, porque afirmou na
RBS TV, que o povo pagava ele. Portanto, foi uma brincadeira de mau gosto e espera que aquela
Câmara tome providências contra este Vereador. Disse que hoje fez um requerimento de repúdio
à assessoria de imprensa, pois não tem conhecimento da atividade do Vereador que é Legislar e
fiscalizar, se não sabem, procure a informação de quem conhece. Acredita até que pela falta de
educação pois certo dia estava conversando no Gabinete de Prefeito,  de repente a chefe de
assessoria Suzana, simplesmente abriu a porta, por isso costuma dizer que educação vem de
casa, poderia ao menos ter dado uma batidinha antes de entrar, isso significa educação. Disse
que  por  isso  não  levou  surpresa  desta  nota,  que  demonstra  conhecimento  da  atividade  do
Vereador e seria muito bom se as demandas popular fossem ouvidas, mas não são. Em a parte o
Vereador Jorge disse que na gestão passada foram até os bairros Sete, Jardim, em razão de
demanda na Travessa  Santa  Cruz,  e  segundo os  moradores  já  havia  um pedido  a  anos na
Ouvidoria,  no entanto,  recentemente foi  feita a mesma solicitação,  significa que ainda não foi
resolvido. Continuando o Vereador disse que se a assessoria de imprensa não conhece, pergunte
a quem sabe a resposta.  Disse que quando um munícipe vai  até a ouvidoria é apenas uma
pessoa, quando vai um Vereador é a representatividade de cento e quarenta mil habitantes. Então
quando  o  gestor  não  atende  suas  demandas,  vão  até  o  seus  representantes  que  são  os
Vereadores, que tem o dever de atender aqueles que lhe escolheram. Disse que se todas as
demandas fossem atendidas, não haveria a necessidade de ter Vereador e terminaria o Poder
Legislativo, mas na Constituição Federal que vem do processo democrático, um poder fiscaliza o
outro e o povo os fiscaliza. Falou sobre as reclamações sobre os atendimentos nos postos de
saúde, inclusive o Prefeito Link, tem uma atitude muito correta, quando chega na Prefeitura ele
pergunto a todos que estão esperando se estão sendo bem atendidos, essa atitude deveria se
estender  aos postos.  Disse que no Posto de Saúde do Bairro Santo Agostinho,  uma médica
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estava tratando mal os pacientes. Os moradores procuraram o Vereador Marquinhos, que levou a
demanda  a  Ouvidoria,  acabou  acontecendo  uma  sindicância  e  a  médica  foi  exonerada.
Questionou se fosse apenas a reclamação de um morador teria acontecido o mesmo. Agradeceu
e encerrou.  Questão de Ordem. Vereador Nelson disse que em todos os postos estão faltando
médicos. E por unanimidade os Vereadores aprovaram que o Prefeito contrate quinze médicos
emergencial, pois foram chamados quinze médicos do concurso e não se apresentou nenhum,
portanto estão esperando o Projeto. Questão de Ordem. O Vereador Jorge disse também tem a
questão dos galhos, portarias da escolas, pois já conversaram e até então não houve nenhuma
resposta.  Questão de Ordem.  Vereador Caco falou sobre a super lotação do Hospital Getúlio
Vargas,  portanto  precisam  postos  de  saúde  atendendo  atá  as  22  horas,  para  isto  precisam
pressionar para que venha o Projeto de contratação de médicos. Vereador Nelson disse que a
população vai recorrer a quem os representa. Questão de Ordem. Vereador Cleber, sugeriu que
o mal se mata na raiz, exoneração. Até porque a relação dele com o Legislativo já está péssima,
nada  do  que  é  conversado  com  os  Vereadores  é  cumprido  e  agora  a  nota  repudiando  só
Vereadores. Vale lembrar que Prefeito e Vice, já foram Vereadores, pois foi muito grave o que
aconteceu então que seja investigado a responsabilidade e exonere o responsável.   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  dezessete  horas  e  vinte  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 junho de 2017. 

                                                                                                                 NELSON BRAMBILA
                                Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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