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                    Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (18/07/2017), 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 41ª 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  –  PTB;  Adão –  PT;  Ventania  –  PRB;  Maninho –  PMDB;  Raquel  –  PT,
Gervásio – PP; Cleber – PP; Caco – PMDB; Jorge – PSD; Nelson – SD e Marquinhos – PSB.
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: Ofício nº 066/2017 – Departamento de Administração Policial;
Ofício nº 0424/2017/GAB; Ofício comunicando o afastamento nos dias 25, 26 e 27 de julho da
Vereadora Dra. Imilia; Moção de Repúdio à Resolução nº 23.520/2017 – Origem do Prefeito e do
Presidente da Casa; Moção de Apoio à Lei Kandir – Origem do Vereador Caco. Indicações dos
Vereadores  Gervásio;  Cleber,  Marquinhos  e  Maninho;  Mensagens  Executiva  nºs   07/2017;
13/2017 e 15/2017;  Projetos de Lei Legislativo nºs 050/2017,  051/2017;  052/2017; 053/2017;
054/2017 e 055/2017. Votação das Atas nºs 9922, 9930, 9933 e 9934, que foram aprovadas por
unanimidade,  sem  retificações  nem  alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE:  Votação  o  pedido  de  afastamento  da  Vereadora  Dra.  Imilia.  Aprovado  por
unanimidade. Votação da Moção de Repúdio à Resolução nº 23.520/2017 – Origem do Prefeito e
do Presidente da Casa. Aprovada por unanimidade; Moção de Apoio a Lei Kandir – Origem do
Vereador  Caco.  Aprovada  por  unanimidade.   Indicação  nº  127/2017  –  Origem  do  Vereador
Maninho:  “Dispõe  sobre  a  construção  de  um Food  Park  no  Município  de  Sapucaia  do  Sul”.
Indicação  nº  125/2017  –  Origem do  Vereador  Gervásio  -  “solicitando  a  retomada  do  Projeto
“Prefeito por um Dia”, normatizado pelo Decreto nº 3809 de 18 de julho de 2011”. Indicação nº
126/2017 – Origem do Vereador Cleber Rachel - “Divulgação da capacidade de atendimento, lista
nominal  das  vagas atendidas,  total  de  vagas disponíveis  e  a  lista  de espera  das vagas nas
escolas  de  Educação  Infantil  conveniadas  ao  Município  e  nas  Escolas  Municipais  de Ensino
Fundamental  com  turmas  de  Educação  Infantil  EMEI”.  Indicação  nº  124/2017  –  Origem  do
Vereador Marquinhos - “Aumento no mínimo mais 10 (dez) metros de altura, a tela que circunda o
campo de futebol da Associação Operário Futebol Clube”. Todas indicações foram aprovadas por
unanimidade.  Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereadora  Raquel  –  01)  Ao  Prefeito,
solicitando  a  limpeza  e  retirada  de  lixo  e  entulhos  na  Rua São  Gabriel  esquina  com a  Rua
Servidão  (antigo  arroio  das  pedras),  Passo  do  Garimpo.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Jorge,  Nelson e Adão. 02)  Ao Prefeito,  solicitando estudo para a
colocação de mais um bueiro na Rua Menezes dos Santos, próximo ao nº 157, Bairro Ipiranga.
Aprovado por unanimidade.  03)  Ao Prefeito, reiterando o requerimento de 23 de fevereiro, que
solicita a sinalização, identificação com placas visíveis e a marcação da faixa de segurança no
entroncamento  da Rua Nair  da Silva  Rufino com a Avenida Américo  Vespúcio.  Aprovado por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio  e  Ventania.  Vereador
Marquinhos  –  01)  Ao  Prefeito,  c/c  à  RGE  Sul,  solicitando  esclarecimentos  o  porque  do
encerramento do projeto ECOBÔNUS (Troca de resíduos recicláveis) por descontos na conta de
energia  elétrica  para  clientes  residências.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos
Vereadores  Cleber  e  Raquel. 02) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMSMU,  solicitando  a  retirada  de  lixos,
limpeza  e  revitalização  do  entorno  do  Ginásio  Edu  Viegas,  Bairro  Cohab.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Cleber e Ventania. 03) Ao Prefeito, c/c
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à SMST, solicitando a pintura do cordão, calçada na Rua Manuel Serafim esquina com a Rua
Riachuelo, lado direito em direção a RS 118. Aprovado por unanimidade. Vereadora Dra. Imilia –
01) Ao Prefeito, considerando os repasses do Governo Federal para a revitalização do Arroio José
Joaquim,  ao  qual  totalizam  R$  11.191.356,00;  considerando  ainda  que  as  obras  não  foram
concluídas, requer informações. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Jorge e Marquinhos. Vereador Gervásio – 01) À SMST, solicitando estudo de viabilidade técnica
para redução de velocidade dentro da Cohab Blocos na Rua Alfredo Scharlau.  Aprovado por
unanimidade, com a associação do Vereador Jorge.  02) À SMSMU, solicitando a instalação de
uma  parada  de  ônibus  na  Rua  Heladio  Medeiros  de  Azevedo  esquina  com  a  Rua  Nova
Esperança,  Loteamento  Vida  Nova  2,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação do Vereador  Cleber.  Vereador  Cleber  – 01)  À SMST,  c/c  ao Prefeito,  solicitando
informação referente a licitação para o Estacionamento Rotativo no centro da cidade. Aprovado
por unanimidade.  Vereador Jorge – 01)  Ao Prefeito, c/c à SMO, reiterando o ofício nº 1143/17,
solicitando providências sobre um buraco na Rua Vinte e Cinco de Julho, esquina com a Rua Ivoti,
começo da Rua Porto Lucena. Aprovado por unanimidade.  Vereador Adão – 01) À SMO, c/c ao
Prefeito,  parabenizando  a  Secretária  Municipal  de  Obras,  pelo  excelente  trabalho  que  vem
realizando. Aprovado por unanimidade. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando
providências, seja fechamento dos buracos e capeamento asfáltico na Av. Borges de Medeiros,
em frente as Empresas Gerdau e AMBEV. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Jorge, Ventania, Cleber, Gervásio e Dra. Imilia. 02) À SMMA, solicitando a fiscalização
na última rua do Bairro Fortuna (invasão), pois há um depósito de lixo, inclusive está ocorrendo
proliferação de insetos. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia,
Jorge e Maninho. 03) À SMSMU, solicitando a troca de lâmpadas queimadas no Loteamento São
Caetano.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber  e  Ventania.
Vereador Ventania – 01)  À SMST, solicitando a colocação de quebra molas na Rua Leopoldo
Scharlau esquina com a Rua Trindade, nº 761, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade,
com  a  associação  dos  Vereadores  Caco,  Cleber  e  Dra.  Imilia.  02)  Ao  Prefeito,  c/c  à  SMO,
solicitando  a  construção  de  muro  ao  redor  do  Posto  de  Saúde  do  Bairro  Capão  da  Cruz.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Raquel e Jorge.  Vereador Maninho – 01)  À
SMSMU, solicitando a troca de lâmpada no poste localizado na Rua Antônio Vieira, em frente ao
Bloco 42A e 42B. Aprovado por unanimidade. 02) À SMS, solicitando a verificação junto ao Posto
de Saúde do Bairro Cohab-Blocos, sobre a falta de medicamentos. 03) À SMMA, parabenizando
na pessoa do Secretário Alex Vargas pelas feiras de doação animais, realizadas no Município e
que  estará  presente  neste  final  de  semana  no  3º  Food  Park  Sapucaia”.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Adão e Jorge. Vereador Nelson – 01) Ao
Prefeito,  c/c à SME, solicitando que seja revista a decisão sobre a retirada dos porteiros das
escolas, dada atenção especial pelo menos nas escolas onde apresentaram mais problemas de
violência. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Cleber, Gervásio,
Raquel, Ventania, Jorge e Dra. Imilia. 02) À Corsan, SMO e Prefeito, solicitando providências em
relação  aos  alagamentos  que  estão  ocorrendo  na  Cohab  até  a  praça,  segundo  informações
Prefeitura e Corsan, nenhuma assume a responsabilidade.  Vereador Gervásio – 01)  À SMS,
solicitando enfermeira chefe, para o Posto de Saúde do Bairro Jardim América.  Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Raquel e Ventania. Não havendo mais
Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos os Projetos que aguardam pareceres. Passou-
se  a  votação  dos  Processos:  Neste  instante  o  Vereador  Gervásio,  retirou  o  Processo  nº
20.257/149/2017 – Projeto de Lei nº 027/20147, de sua autoria. Votação dos Processos: PROC.
nº  20.254/146/2017  – Origem  do  Poder  Executivo  –  Mensagem  nº  04  - PROJETO  DE  LEI
EXECUTIVO nº 004/2017 – "Altera a redação dos artigos 108 caput, incisos I, II, III, IV e §2º, do
inciso V do 110, 114, 119 e 121, acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 113 e revoga os
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artigos 115, 116, 117, 117, 118 e 122 do Código Municipal de Meio Ambiente - Lei Municipal nº
2.070/1998 e demais providências". Em 13/06/2017, foi aprovado o adiamento de votação por 01
(uma)  Sessão.  Devendo  retornar  para  votação  em  22/06/2017.  Em  22/06/2017,  o  Vereador
Maninho solicitou o adiamento por 1 (sessão). Aprovado por unanimidade. Devendo retornar para
votação em 18/07/2017.  Nesta data, o Vereador Maninho, solicitou o adiamento de votação
por 02 (duas) Sessões. Aprovado por unanimidade.  Não havendo mais Processos a serem
votados. Passou-se ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Adão – 06 min.
Cumprimentou a todos. Falou sobre o requerimento verbal, parabenizando o Secretária de Obras,
pois no final de semana uma família carente perdeu um ente querido e ela ajudou. Falou sobre a
reforma trabalhista que os trabalhadores perderam muito, inclusive empresários vão conseguir
contratar trabalhadores só aos finais de semana e durante a semana ficarão sem trabalho. Falou
sobre uma audiência pública que estiveram com o Senador Paim, que falou muito bem sobre a
situação. Disse ficar assustado pois o Aécio Neves, retornou ao Senado o Temer continua no
Governo,  inclusive  retirando  direitos  trabalhistas,  enquanto  o  Lula  foi  condenado.  Agradeceu
encerrou.  Vereador Maninho – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que é bom retornar do
recesso e que estão vivenciando uma crise, inclusive o Município com dificuldades de fazer as
coisas e executar grandes projetos, acredita que o Prefeito não faz mais por falta de condições.
Falou sobre o cruzamento da Bororós que vem do SESI em direção ao centro, inclusive já há
reivindicação de anos dos moradores, já fez de requerimento verbal e conversou com o Secretário
Municipal de Segurança e Trânsito, pois deve ser feito imediatamente estudo para fazer alguma
coisa naquele  cruzamento,  antes que ocorra  algum acidente grave,  pois  é um local  bastante
perigoso,  portanto,  é necessário que se pense em alguma alternativa.  Agradeceu e encerrou.
Vereador Cleber – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que se vê muitos problemas em Brasília
e agora os próprios corruptos tentam mudar a Lei do Processo Eleitoral, para ficarem agarrados
no Poder, mas a população está de olhos abertos. Disse concordar o pronunciamento do Vereador
Adão, mas quem gera empregos são os empresários e carregam a carga tributária e fomenta o
emprego, renda e riqueza do País. Disse que é um absurdo ver Aécio Neves voltando ao Senado.
Em aparte o Vereador Adão disse que a reforma é ótima para os empresários, mas péssima para
o trabalhador. Continuando o Orador, falou sobre a realidade do Município, que há muitas mães
procurando vaga para educação infantil, enquanto há duas EMEIs fechadas, inclusive o Secretário
de Educação dizia que abriria em seguida. “Que mentiroso, porque não diz a verdade, não tem
como serem abertas e as creches estão sendo depredadas”. Portanto, devem parar de mentir
para a população, dizer que as duas EMEIs foram inauguradas na época de campanha eleitoral,
mas ainda não tem como ser aberta. Disse que o discurso não condiz com a realidade e por isso
deixa registrado seu repúdio a essas mentiras, é necessário haver previsão para a população que
está desesperada por uma vaga de educação infantil. Falou sobre seus requerimentos verbais,
que muitos foram respondidos e outros não ate por falta de materiais nas Secretaria de Obras e
Trânsito, mas se vê o esforço dos Secretários, propriamente do Secretário Serviços e Mobilidade
Urbana.  Falou também sobre a Av.  Siderúrgica,  que também já fez requerimento e  sobre os
quebra  molas,  mas  que  não  há  dotação  orçamentária.  Disse  que  os  Vereadores  fazem
solicitações para diversos bairros, portanto apresentou projeto sugerindo a realização de mutirões
por bairro, porque a comunidade já está fazendo ações individuais em alguns bairros, portanto
entende ser necessário organização por parte do executivo. Falou ainda que esteve no DNIT, em
razão de questionamentos que recebeu referente a mudança do acesso da BR 116 para a RS
118, que foi fechado com mureta o acesso, agora é necessário andar mais uns 400 metros, entrar
na Av. Luis Pasteur para acessar a BR 448 e RS 118, mas neste local ficou uma parada de ônibus
e agora não tem mais como os ônibus parar no local. Em a parte o Vereador Marquinhos disse
que quando o Vereador Cleber falou em corrupção, se referiu a Emenda do Deputado do PT, para
defender o ladrão Lula, que diz o seguinte: Ninguém poderá ser preso, até oito meses da eleição”.
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Continuando o Orador, falou que segundo informações do DNIT, o acesso vai continuar fechado.
Em a parte o Vereador Caco disse que, o pessoal tem vontade de trabalhar, o que não tem é
dinheiro. Continuando o Orador, disse que com a dívida que o Ex-Prefeito deixou, é difícil mesmo.
Agradeceu e encerrou.  Questão de Ordem o Vereador Nelson questionou sobre o projeto de
Emenda. O Vereador Marquinhos disse que a Lei Eleitoral prevê o seguinte: Em determinado
período eleitoral, ninguém poderá ser preso e agora querem aumentar o prazo para 08 meses, em
sendo um Projeto do PT, seria para o Lula não ir para a cadeia e ser candidato a Presidente,
inclusive torce para que ele seja candidato, pois a maior punição dele tem que vir das urnas.
Vereador Gervásio – 06 min.  Cumprimentou a todos. Iniciou agradecendo a Senhora Jeanete,
que sabendo do Projeto Árvore de Sapucaia, gentilmente trouxe dois frutos da árvore Sapucaia,
mostrou o fruto, dizendo que graças a esse fruto o Município se chama Sapucaia e posteriormente
foi acrescentado o sufixo do Sul. Sapucaia, porque quando os primeiros aventureiros que aqui
chegaram em busca de ouro e metais preciosos, avistaram um acidente geográfico (o Morro), que
tinha o formato do fruto Sapucaia. Disse que ontem juntamente com outros Vereadores estiveram
no Ginásio  Kurashiki,  onde ocorreu a abertura  de série  bronze do campeonato de futsal,  16
equipes estão competindo e as 04 que chegarem nos primeiros lugares vão subir para a série
prata. Desejou que consigam fazer um bom campeonato, porque esporte é vida e saúde. Disse
que hoje é o dia nacional do trovador e em nome do Vereador Ventania, manda fraterno abraço à
Associação dos Trovadores. Ainda falou sobre seu requerimento verbal,  solicitando enfermeiro
chefe para o Posto de Saúde do Bairro Jardim América, como usuário daquele posto e ouvindo
moradores,  comentam que de fato o Dr.  Rafael  está sobrecarregado,  porque é um excelente
médico e atende muito bem naquela Unidade de Saúde. No entanto, é necessário a enfermeira
chefe, para ajudar no atendimento, que não necessariamente precise passar pelo médico, então
que o Secretário Néio, possa o mais rápido possível repor este profissional. Disse ainda, associar-
se ao Requerimento da Vereadora Raquel, a respeito do cruzamento da Av. Américo Vespúcio e
Rua  Nair  da  Silva  Rufino,  inclusive  também já  fez  Requerimento  neste  sentido,  pois  aquele
cruzamento é um problema e a comunidade está precisando de medidas para ordenar o tráfego
no local, até mesmo pela Escola Rosane Amaral Dias. Ainda solicita atenção especial, para o
cruzamento da Justino Camboim do Bairro Sete a Av. Américo Vespúcio, a faixa de segurança
está apagada, é preciso reforçar a pintura e acredita ser necessário a colocação de quebra molas.
Finalizou dizendo que é necessário dar atenção, não apenas para o Bairro Jardim América, mas
para toda cidade, pois os sapucaienses precisam muito deste Governo. Em aparte o Vereador
Cleber disse que esteve em reunião com o Prefeito e empresários da Rua Justino Camboim e Av.
Américo Vespúcio, o Prefeito garantiu que vai se empenhar para fazer os quebra molas, mas por
enquanto será feita a faixa de pedestres. Continuando o Orador, falou que um dos problemas é a
falta  de  educação  no  trânsito,  portanto  é  necessário  medida  forte.  Agradeceu  e  encerrou.
Vereadora Dra. Imilia – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que neste retorno vai falar sobre a
agenda positiva, tentado levar incentivo, ânimo, para que a gente não desista de diante de tudo
isto que se vê, seja roubalheira, a situação que estamos vivendo no País. Citou uma frase do
Diretor da Empresa de Tratores de Horizontina, que diz: “Está na hora de desligarmos a televisão,
parar de ouvir essas notícias e dizer vocês não nos representam e vocês irão cair daí no ano que
vem, nós tiraremos vocês e vamos trabalhar, acreditar nas cooperativas e voltar para nossas vidas
e desligarmos disto, mas com a promessa tiraremos vocês daí”. Disse que é preciso acompanhar
o Poder Judiciário, para que condene e leve a prisão, isso deve ser feito se desligar um pouco dos
noticiários  de  todos  sobre  corrupção.  Falou  também  sobre  ponto  positivo,  a  corrida  que  foi
promovida pelo SESC, no domingo, aqui na cidade, envolvendo oitocentos adultos e mais cem
crianças correndo. Isto significa incentivo ao esporte e movimentou a comunidade, houve encontro
e  congregação  de  pessoas.  Disse  que  a  Prefeitura  não  desembolsou  nenhum centavo,  pois
muitas vezes não precisam de dinheiro para as coisas acontecer, precisa de apoio e incentivo e
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pelo que sabe foi isso que aconteceu no domingo. Disse que ser administrador, gestor é também
ter olhos para algumas situações, seja apoio e incentivo para que a comunidade também queira
mais e vá além, buscando outras formas de saída. Em a parte o Vereador Gervásio, também
parabenizou o evento, inclusive o esposo de sua assessora também participou da corrida e se
classificou em 12º  lugar. Continuando a Oradora disse que é muito interessante, não apenas para
quem estava envolvido na corrida, pois movimenta a cidade, portanto chega de tanta coisa ruim
que se ouve da cidade, precisam também divulgar o que é bom. Falando sobre a Prefeitura, disse
que se manifestou na Tribuna quando foi colocado no Jornal Vale dos Sinos que a comunidade
não precisava dos Vereadores,  era apenas fazer  a solicitação diretamente na Prefeitura,  que
resolviam. Em razão disto, todas as demandas que chegaram ao seu gabinete, não protocolou
nenhum requerimento,  apenas passou o  número de telefone e orientou que protocolassem e
requeresse à Prefeitura e se num prazo de até vinte dias não fosse resolvido trouxessem a seu
gabinete o número de protocolo que aí iria exercer seu direito de cobrar e fiscalizar. Neste sentido,
parabenizou pois todos que foram orientados voltaram dizendo que tiveram retorno, inclusive já
estava resolvido.  Disse a população levantem da cadeira,  busquem seus direitos, protocolem,
requeiram,  cobrem as promessas de campanha,  façam com que a  cidade mude e  enquanto
Vereadores tem o papel de fiscalizar e cobrar para que as coisas aconteçam, mas a população
precisa saber  da força que tem.  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 dezessete horas e trinta 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
                                                                                                                               

                                                         


	CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL

