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               Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (03.08.2017), 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  46ª  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:   MARQUINHOS  (PSB);  ÍMILIA (PTB);
GERVÁSIO (PP); CLEBER (PP); JORGE (PSD); ADÃO (PT); VENTANIA (PRB); CACO
(PMDB); MANINHO (PMDB); RAQUEL (PT) 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:  Emenda  Modificativa  nº  01  ao  Projeto  de  Lei  Executivo  –  Mensagem  nº
13/2017; Indicações de nº 132/17, 133/17 e 134/17, de origem do Vereador Caco, todas
aprovadas  por  unanimidade;  ATA nº  9944,  que  foi  aprovada  por  unanimidade,  sem
alterações,  nem retificações.  Passou-se ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:  O
Vereador  Maninho  retirou  Projeto  de  sua  autoria,  a  saber,  Emenda  Modificativa  e
Supressiva nº 02 ao Projeto de Lei Executivo nº 04/2017 –  “Modifica a ementa, e suprime
§  2º  do  art.  1º  que faz  referência  ao  artigo  108,  §  2º  da  Lei  2.070/98”.  O Vereador
Gervásio  retirou  para  arquivar,  Projeto  de  sua  Autoria,  a  saber,  PROC.  nº
20.327/219/2017 –  PROJETO  DE LEI  LEGISLATIVO  nº  058/2017  -  “Dispõe  sobre  a
instalação de placas em Braille no interior de Táxis contendo o número dos mesmos para
facilitar  sua  identificação  por  passageiros  com  deficiência  visual”. Passou-se  aos
Requerimentos Verbais: Vereador MANINHO – 01) À SMP e SMO, solicitando estudo de
viabilidade para instalação de rampa de acessibilidade em frente a UBS do Bairro COHAB
Blocos.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Caco,
Ventania,  Marquinhos,  Cleber,  Nelson e Imilia.  02) À CORSAN e SMO,  solicitando a
manutenção  da  Rua  Canguçu,  Bairro  Fortuna,  próximo  ao  nº  192.  Aprovado  por
unanimidade,  com associação  do  Vereador  Caco.  03) À  SMO e  SMSMU,  solicitando
reparo dos vidros da capela mortuária, bem como, revitalização e manutenção da Praça
na  Rua  Panambi,  Bairro  Fortuna.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores  Cleber,  Caco  e  Ventania.  Vereador  VENTANIA –  01) À  SMST,  solicita  a
pintura de faixa de segurança, na Rua Justino Camboim, nº 1085, em frente ao Mercado
Rissul,  Bairro  Camboim.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores
Gervásio, Cleber e Maninho. 02) À SMO, solicitando a instalação de boca de lobo na Rua
Primeiro  de  Maio,  nº  766,  Bairro  Capão  da  Cruz.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação do Vereador Caco.  Vereador CACO – 01)  Ao DNIT, solicitando averiguação
na BR116 trecho próximo ao Pórtico, pois qualquer chuva, ocorrem grandes alagamentos.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Ventania e Cleber.
02) Ao Governador do Estado, solicitando estudos quanto a possibilidade de passar para
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o Município de Sapucaia áreas que são do Estado, mas não são utilizadas para nada.
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Nelson.  Vereador ADÃO – 01)
À SMO,  solicitando  conserto  de  duas  boca  de  lobo,  localizadas  na  esquina  da  Rua
Teixeirinha, ao lado do nº 185 e na Rua Nair da Silva Rufino, Loteamento Jardim América.
Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores Jorge,  Caco,  Ventania e
Marquinhos.  Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito e SME, solicitando avaliação urgente,
quanto a retirada dos vigias na entrada e saída de escolas municipais,  fato  que tem
gerado constrangimento em alunos, devendo retornar estes profissionais o mais breve
possível.  Aprovado  por  unanimidade,  o  Requerimento  será  em  Nome  do  Poder
Legislativo.  02)  Ao Prefeito e SMS, solicitando providências urgentes quanto a retirada
dos tubos de oxigênio  de munícipes que precisam deste serviço, situação urgente que
precisa ser vista. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder
Legislativo.  Vereador CLEBER – 01) À SMSMU, solicitando a colocação de suportes e
luminárias públicas, na Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, nºs 929 e 988, o local
encontra-se   sem  iluminação.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Marquinhos, Raquel, Caco e Ventania.  02) À SMST, solicitando a repintura
das faixas de pedestres e quebra-molas, em frente a RGE Sul, Avenida Sapucaia, Centro.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Jorge, Gervásio e
Marquinhos.   Vereador  GERVÁSIO  –  01) À  SMO,  solicitando  desentupimento  e
hidrojateamento na Rua Presidente João Goulart, em frente ao nº 59, Bairro Boa Vista.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Ventania, Marquinhos
e Cleber. 02) Ao Prefeito e SMO, solicitando a continuidade da canalização do Arroio José
Joaquim,  na  altura  da Avenida Assis  Brasil,  na  divisa  do Bairro  Jardim com o Bairro
Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber e Ventania.
03) À Mesa Diretiva, solicitando a realização de uma Sessão Especial em homenagem ao
Dia do Soldado, ao Comando do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, pelos relevantes
serviços  prestados.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores
Ventania, Caco, Jorge, Cleber,  Imília e Maninho.  Vereadora IMILIA – 01) Ao Prefeito,
SMMA e SMSMU, solicitando diversos esclarecimentos a respeito do espaço chamado
“bota  fora”,  pois  o  referido  é  totalmente  desconhecido  da  população.  Aprovado  por
unanimidade,  com associação dos Vereadores Jorge,  Marquinhos,  Gervásio  e  Cleber.
Vereador MARQUINHOS – 01) Ao Prefeito e SMST, solicitando que estabeleça “mão
única” na Rua Major de Souza Lima, entre a Rua Gen Py até a Avenida José Joaquim.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Cleber e
Raquel.   02) Ao Prefeito e SMST, solicitando a colocação de  sinaleira na Avenida Lúcio
Bitencourt, com a Rua Monteiro Lobato. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Caco, Imilia e Jorge. 03) Ao Prefeito, SME e Auditoria do Executivo Municipal,
solicitando  providências  para  apuração  do  fato  constante  na  ocorrência  de  número
6849/2017, em anexo. Aprovado por unanimidade, com associação do  Vereador Cleber.
Vereadora RAQUEL – 01)  À SMST, solicitando instalação de redutor de velocidade ou
sinalização de trânsito, na Rua Nair  da Silva Rufino, próximo a Escola La Salle. Aprovado
por unanimidade, com associação de todos Vereadores. 02) À SMO, solicitando reparo de
buracos na Rua Santa Luzia, esquina com Avenida Valdomimo Machado, Bairro Vargas.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Ventania e Gervásio.
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03) À SMSMU e SMMA, solicitando corte de uma árvore localizada na Rua São Bento, nº
165,  Bairro  Walderez.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores
Ventania, Jorge e Marquinhos. Em uma questão de  ordem o Vereador Caco convidou a
todos os Edis para reunião com  o Prefeito, às 10:30hrs, da sexta feira.  04) À SMSMU,
parabenizando  pela  limpeza  que  iniciou-se  nas  passarelas  do  Município,  bem como,
outros locais que também estão recebendo a devida atenção. Aprovado por unanimidade,
o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. Vereador MARQUINHOS – 04) Ao
Prefeito, solicitando estudos de viabilidade para encaminhar à esta Casa, Projeto de Lei,
desafetando diversas “áreas  verdes” de nosso Município, desta forma as pessoas seriam
proprietárias,  teriam suas  escrituras,  pagando apenas um valor  simbólico,  ao  mesmo
tempo, que o Município aumentaria sua arrecadação de IPTU. Aprovado por unanimidade,
o  Requerimento  será  em  Nome  do  Poder  Legislativo.  Vereador  NELSON  –  01)  Ao
Prefeito,  SMSMU,  SMO,  solicitando  que  envie  à  esta  Casa,  um  orçamento,  para  o
conserto  de  todas  as  câmeras  de  monitoramento  do  Município,  sendo  que,  se  for
necessário a Câmara faz uma renúncia de repasses para esta finalidade. Aprovado por
unanimidade, com associação de todos os Vereadores. 02) Ao Prefeito e SMP, solicitando
que envie à esta Casa a informação de quais são todas as áreas municipais existentes,
pois não há nenhum incentivo para as empresas, ficando esta áreas somente para as
invasões. Aprovado por unanimidade, com associação de todos os Vereadores. Passou-
se  a  votação  dos  seguintes  Processos:  PROC.  nº  20.316/208/2017  –  Origem  da
Vereadora Imilia de Souza (Dra. Imilia) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 054/2017 -
“Institui a campanha de conscientização e incentivo a doação de sangue, denominada
“junho vermelho”, no Município de Sapucaia do Sul”. NESTA DATA, discutiram o Projeto
os Vereadores Imilia e Marquinhos; encaminharam a votação os Vereadores Adão,
Jorge, Cleber, Raquel, Gervásio, Imilia e Caco; em votação o Projeto foi aprovado
por unanimidade, em 1ª discussão e votação.  PROC. nº 20.306/198/2017 – Origem do
Poder Executivo – Mensagem nº 14/2017 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 011/2017 -
“Institui  o  Programa Farmácia em Casa e dá outras providências”.  Em 25.07.2017 foi
solicitado  adiamento  de  votação  por  02  (duas)  Sessões,  aprovado  por  unanimidade.
Devendo retornar em 03.08.2017.  NESTA DATA, discutiram a votação os Vereadores
Jorge,  Maninho,  Marquinhos,  Caco  e  Raquel;  encaminharam  a  votação  os
Vereadores Jorge, Cleber, Adão, Gervásio e Marquinhos; em votação o Projeto foi
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.281/173/2017 –
Origem da Vereadora Imilia de Souza (Dra. Imilia) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº
033/2017  -  “Dispõe  sobre  a  reconstituição  da  pavimentação  de  ruas,  passeios  e
logradouros públicos que vierem a ser danificados em decorrência de obras visando a
construção,  reforma  ou  manutenção  de  edificações  e  dá  outras  providências”.  Em
25.07.2017 foi  solicitado adiamento de votação por  02 (duas)  Sessões,  aprovado por
unanimidade. Devendo retornar em 03.08.2017. NESTA DATA, discutiram o Projeto os
Vereadores Imilia, Gervásio, Marquinhos, Caco e Jorge; encaminharam a votação os
Vereadores  Gervásio  e  Marquinhos;  em  votação  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade, em 1ª discussão e votação.   PROC. nº 20.308/200/2017 –  Origem do
Poder Executivo – Mensagem nº 15/2017 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 013/2017 -
“Institui  o  Programa  Municipal  de  Recuperação  Fiscal  –  REFIS  Municipal  2017  no
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Município de Sapucaia do Sul/RS”. Em 01/08/2017, discutiram o Projeto os Vereadores
Cleber,  Maninho,  Gervásio  e  Marquinhos,  em  votação  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, o Vereador Marquinhos pediu
adiamento  de  votação  por  01  (uma)  Sessão,  o  pedido  foi  aprovado  por
unanimidade, devendo retornar em 10.08.2017. PROC. nº 20.305/197/2017 – Origem
do  Poder  Executivo  –  Mensagem nº  010/2017  –  PROJETO  DE LEI  EXECUTIVO nº
010/2017 -  “Autoriza abertura de crédito  especial  no valor  de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões  de  reais)  criando  rubricas  no  Orçamento  de  2017  no  Regime  Próprio  de
Previdência  Social”.  Em 01/08/2017,  o  Projeto foi  aprovado por   unanimidade,  em 1ª
discussão e votação.  NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª
discussão  e  votação.   Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:
Vereador  NELSON  –  (06min.  +  03min.  cedidos  pelo  Vereador  Maninho)  –
Cumprimentou  a  todos.  Falou  que  receberam os  Edis  convite  para  o  lançamento  da
segunda  fase  de  investimentos  da  GM no  Rio  Grande  do  Sul,  comentando  sobre  a
grandiosidade e a importância da GM, para o Rio Grande do Sul e para a cidade de
Gravataí,  explanou  sobre  incentivos  fiscais,  sobre  áreas  existentes,  tanto  do  Estado,
como da cidade, que deveriam ser melhor utilizadas,  para trazer empresas para nosso
município, sendo uma questão de gestão, contrastando com Sapucaia, que além de não
dar incentivos,  até perdeu grandes empresas já instaladas aqui, considerando que um
dos grandes erros de um gestor, é não dar incentivos as empresas, sendo uma questão
crucial para ocorrer o crescimento dos Municípios, da forma que diversos Municípios já
fazem, ressaltando que por estas razões solicitou informações ao Executivo, de quais são
todas as áreas municipais e estaduais em Sapucaia, bem como, reforçando que se não
houver incentivos a empresas para virem para Sapucaia, todas as áreas servem apenas
para invasões, por isso a necessidade do Executivo encaminhar à Câmara projeto de lei
de  incentivos  fiscais,  pois  não  é  possível  um  Município  com  Sapucaia,  muito  bem
localizado, não trazer empresas para instalarem-se aqui, estamos sempre um passo atrás
de outros municípios, mesmo tendo até um Distrito Industrial, que não anda, lembrando
que hoje se trabalha em parcerias público privada, só em Sapucaia que não, estamos
perdendo para  todos  os  municípios,  é  necessário  ter  uma gestão  firme  por  parte  do
Executivo,  assim  como  os  Vereadores  tem  feito,  continuarão  tendo  atitudes  fortes  e
cobrando o Executivo, pois do jeito que está não pode continuar.  Agradeceu e encerrou.
Vereadora RAQUEL – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou repudiando a atitude
dos Deputados que votaram sim para continuar a corrupção  no país, bem como, falou da
intenção do Governo Federal em desmontar as organizações estatais, que tem notória
importância na vida do cidadão, ressaltando que alguns dias atrás houve aqui nesta Casa
audiência  pública  para  falar  sobre  dificuldades  dos  Correios  para  entrega  de
correspondências, entre muitos outros problemas, no entanto o Governo só pensa em
cortar gastos, sem se preocupar com a qualidade do serviço que a população  recebe, em
alguns casos colocando a população contra os servidores, debates como o que houve
melhoram a  relação  da comunidade  com os  trabalhadores e  entidades públicas,  que
muita vezes tem seus serviços diminuídos devido a falta de recursos do Governo Federal,
por  isso  farão  audiências  como  aquela,  sempre  que  houver  necessidade  de
esclarecimentos, com relação a outros órgãos, sejam federais, estaduais ou municipais,
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parabenizou portanto, ao Presidente da  Casa Vereador Nelson Brambila por realizar a
referida audiência com os trabalhadores dos Correios, ressaltando que a obrigação como
entes a serviço do povo,  é esclarecer  para que os cidadãos tomem posição sobre a
verdade dos fatos. Falou sobre a falta de segurança e o aumento dos assaltos em nossa
cidade, estamos todos sem proteção, bem como, também não conseguimos registrar o
BO (Boletim de Ocorrência), não há mais os plantões que atendiam para esta finalidade,
parece  até  que  o  Senhor  Governador  fez  um  acordo  com  meliantes  para  atacarem
somente em horário comercial,  da oito às dezessete horas, pois fora deste horário as
pessoas estão tendo que se dirigir até Canoas para registrar seus Boletins,  dando como
exemplo um casal que foi assaltado no fim de semana, ao dirigirem-se a Canoas não
conseguiram  fazer  ocorrência  pois  estava  muito  cheio,  esperando  para  fazerem  na
segunda feira, o pior foi que usaram os documentos do casal para fazerem mais assaltos,
ressaltando o quanto é importante o Governador recolocar o antigo plantão em nossa
cidade,  solicitando  inclusive  o  apoio  de  todos  os  Edis  para  encaminhar  o  pedido  ao
Governador, pois temos o direito de registrar este ataques, devendo ter portanto o serviço
vinte  e  quatro  horas  por  dia.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  ADÃO  –  (06min.)  –
Cumprimentou a todos.  Iniciou falando que na gestão de um antigo Prefeito, foi negado o
incentivo  a determinada empresa calçadista, dizendo o prefeito da época que não tinha
interesse nenhum em doar área pública nenhuma, ressaltando que é muito importante o
incentivo às empresas, pois isso gera empregos para nossos munícipes. Falou sobre a
área da segurança, a dificuldade que está ocorrendo para registrar boletins de ocorrência,
citando  vários  exemplos  de  pessoas  que  foram  assaltadas  em  poucos  dias,  não
conseguiram  registrar,  mas  nada  é  feito  para  resolver  estes  problemas,  bem  como,
comentou a importância dos policiais fazerem também em outros Bairros, como Nova
Sapucaia, Ipiranga, Vila Alcina, João de Barro, Boa Vista, o patrulhamento a pé, como
está sendo feito no Centro, locais que tem tido esta necessidade. Falou sobre a votação
no dia anterior, “sim ou não para o Presidente Temer”, parabenizando Deputados Paulo
Pimenta, do PT e Germano do PP, pois ficaram do lado do povo brasileiro, dentre outros.
Falou que temos coisas boas e ruins, mas “vamos tocando a vida”. Agradeceu e encerrou.
Vereador CLEBER – (04min.) –  Cumprimentou a todos. Falou que recebeu notícias de
que o conhecido “Rubens da Farmácia”, está melhorando, se recuperando, todos estão
torcendo  por  isso.  Relatou  também as  muitas  dificuldades  que  tiveram para  registrar
ocorrência  do  assalto  que sofreu  uma funcionária  do  seu Gabinete,  ressaltando  que,
como foi Conselheiro Tutelar sabe o quanto é importante a existência de plantão,  para
fazer as ocorrências. Deixou o seu convite para todos que quiserem participar de  evento
no  domingo,  às  quinze  horas  e  trinta  minutos,  na  Igreja  Luterana,  da  Avenida  Lúcio
Bitencourt, o “vigésimo café colonial”,  promovido pelo Lions Clube, pelo valor de trinta
reais,  todo  valor  arrecadado  será  para  entidades  do  Município,  como  a  ACAPASS.
Agradeceu e encerrou. Vereador GERVÁSIO – (02min. cedidos pelo Vereador Cleber)
– Cumprimentou  a  todos.  Iniciou  registrando  que  tem  muita  alegria  em  ver  que  as
Sessões tem sido cada vez maiores, o Legislativo está de parabéns pelo seu trabalho,
bem como agradeceu ao Vereador Cleber pela cedência do tempo. Deixou seu  convite a
toda  comunidade  sapucaiense,  em nome  da  Igreja  Cristã  Primitiva,  para  evento  que
ocorrerá sábado, cinco de agosto, às quatorze horas e trinta minutos, no Auditório da
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Escola Vanessa Ceconet, no qual a referida Igreja estará comemorando oitenta anos de
trabalho no Rio Grande do Sul, com lideranças da Igreja de diversas cidades, todos que
quiserem participar de um evento ligado ao espiritual,  o evento não terá nada relacionado
a política,  todos estão convidados,  tanto  Vereadores,  como comunidade,  todos serão
certamente muito bem vindos. 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 cinquenta 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, 03 de
agosto de 2017. 

                                                                                              NELSON BRAMBILA
                   Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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