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            Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (08/08/2017),  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 47ª 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:  RAQUEL  (PT);  MANINHO  (PMDB);  CLEBER  (PP);  ADÃO  (PT);  JORGE  (PSD);
VENTANIA (PRB); Dra. IMILIA (PTB); GERVÁSIO (PP); NELSON (SD); MARQUINHOS (PSB) e
CACO (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: Indicação nº 135/2017 – Vereador
Gervásio; Ofício nº 11572017 – GP, Relatório de Monitoramento do Plano de Educação Sapucaia
do Sul – RS ano 2016; Emenda Modificativa nº 1 ao Projeto do Lei Executivo nº 011/2017; ATA nº
9945,  que foi aprovada por unanimidade, sem retificações nem alterações.  Passou-se ao
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação da Indicação nº 135/2017 – Origem do Vereador
Gervásio – Ao Prefeito, solicitando a pavimentação asfáltica no Beco Lajeadense, Bairro Vargas.
Aprovada por unanimidade. Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereadora Raquel – 01)  À
SMSMU, solicitando a retirada de lixos e entulhos na Rua 25 de julho,  em frente ao nº 352.
Aprovado por unanimidade. 02) À SMSMU, solicitando a troca de lâmpada na Rua General Luz,
em frente ao nº 407, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade. 03) Às SMSMU, SMO e Corsan,
solicitando a limpeza e verificação no funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto no
Bairro Vargas,  sob o viaduto da Av.  Mauá esquina com a Rua Rosinha Joaquina da Silveira.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Maninho, Cleber e
Nelson. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando a limpeza na calçada ao
lado da Escola Municipal José Plácido de Castro, Bairro Walderez. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Jorge e Ventania. 02) Ao Prefeito e SMSMU, parabenizando o
Secretário  Adriano  Marcos  Mazzuchello,  pelo  trabalho  que  vem  realizando.  Aprovado  por
unanimidade,  com a associação dos Vereadores Jorge,  Maninho,  Nelson,  Raquel,  Dra.  Imilia,
Gervásio e Adão. 03) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando a sinalização e colocação de redutor de
velocidade na Rua Otaviano Silveira próximo ao nº 661 entre as Ruas João Cândido e Portugal.
Aprovado por  unanimidade,  com a associação do  Vereador  Ventania.  04)  Ao Governador  do
Estado,  Secretaria  Estadual  de  Segurança  e  1ª  Delegacia  de  Polícia  de  Sapucaia  do  Sul,
parabenizando  o  Delegado  Fernando  Matzenbecher  Siqueira  e  Inspetor  Jeferson  Luis  Peres
Ferreira, pela prisão dos autores do assassinato do Jovem Fagner. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Adão, Caco, Jorge, Raquel, Dra. Imilia, Nelson e Maninho.
Vereador Gervásio – 01) À SMSMU, solicitando estudo de viabilidade técnica para a instalação
de um redutor de velocidade na Rua Salgado Filho, Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Cleber, Ventania e Maninho.  02)  À SMST, solicitando estudo
para a implementação de um semáforo no cruzamento da Rua 25 de julho esquina com Rua
Santa Luzia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Jorge,
Nelson e Ventania. 03) (Fazer em Nome da Casa) À Comunidade Cristã Primitiva, parabenizando
pela comemoração de 80 anos, ocorrido no último sábado dia 05 de agosto. Aprovado. Vereador
Cleber – 01)  À IERGS UNIASSELVI, parabenizando a Faculdade pela iniciativa de tomada em
colocarem um polo educacional em nossa cidade. Aprovado. 02) Externando repúdio à empresa
RGE  Sul,  em  razão  do  fechamento  do  posto  de  coleta  de  recicláveis  em  nosso  Município.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Dra. Imilia, Raquel,
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Ventania e Gervásio.  Vereador Jorge – 01)  Ao Prefeito e SMO, solicitando providências com
relação a Rua do Comércio, pois a residência de número 64 está com o esgoto diretamente na
rua. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Marquinhos, Cleber,
Dra.  Imilia  e  Ventania.  Vereador  Ventania  –  01)  À  SMST,  solicitando  pintura  das  faixas  de
segurança na esquina da Rua São Luis com a Av. Assis Brasil ao lado da Câmara de Vereadores.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio e Marquinhos.
Vereador Maninho – 01) À SMO, solicitando a manutenção de uma boca de lobo na esquina da
Av. Sapucaia, nº 2138 – Centro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Cleber, Ventania e Raquel.  02)  Às SMSMU e SMST, solicitando a manutenção na pintura das
faixas de segurança e demais sinalizações na via, no entorno da Câmara de Vereadores Av. Assis
Brasil  esquina  com  a  Rua  São  Luis.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Gervásio, Marquinhos, Jorge e Cleber. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando
que seja enviada a esta Casa Projeto de Lei de incentivos fiscais as empresas, assim como já
acontece em outros Municípios. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Cleber, Dra. Imilia, Marquinhos, Gervásio, Adão e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando que seja
fiscalizada e multadas as empresas de telefonia sobre os fios caídos em todas as ruas e avenidas
da cidade. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Jorge, Adão,
Marquinhos 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 Ventania, retirou o Processo nº 20.328/220/2017, de sua autoria; o Presidente da Casa,
retirou  o  Processo  nº  20.293/185/2017  –  Origem da  Mesa  Diretora.  Votação  dos  Processos:
PROC. nº 20.326/218/2017 –  Origem do Vereador Cleber Rachel (Cleber Alemão) – PROJETO
DE LEI LEGISLATIVO nº 057/2017 - “Semana do trote telefônico”.  NESTA DATA, discutiram o
Projeto  os  Vereadores  Cleber  e  Marquinhos;  encaminharam  votação  favorável  os
Vereadores Gervásio e Dra. Imilia; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em
1ª discussão e votação. Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei Executivo nº 04/2017 –
Origem do Vereador Carlos Eduardo (Maninho) -  “Modifica a redação do artigo 1º que faz
referência  ao  artigo  121  da  Lei  2.080/98”.  NESTA DATA,  discutiu  o  Vereador  Maninhos
Maninho, em votação foi aprovado por unanimidade, em única discussão e votação. PROC.
nº 20.254/146/2017 – Origem do Executivo Municipal – 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
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. Em 18/07/2017, o Vereador Maninho solicitou adiamento de votação por
02 (duas) Sessões. Aprovado por unanimidade. Devendo retornar em 27/07/2017. Em 27/07/2017,
discutiu  o  Projeto  o  Vereador  Maninho,  em  votação  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1ª
discussão e votação. Em 01/08/2017, o Vereador Maninho solicitou o adiamento por 01 (sessão).
Aprovado por  unanimidade.  Devendo retornar  para  votação em 08/08/2017.  NESTA DATA,  o
Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  2ª  discussão  e  votação,  com  inclusão  da
Emenda.  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”.
Em  03/08/2017,  discutiram o  Projeto  os  Vereadores  Dra.  Imilia  e  Maninho,  encaminharam  a
votação os Vereadores Adão, Jorge, Cleber, Raquel, Gervásio, Dra. Imilia e Caco; em votação o
Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, encaminharam
votação favorável os Vereadores Dra. Imilia e Gervásio, em votação o Projeto foi aprovado
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por unanimidade, em 2ª 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.
Em 03/08/2017 discutiram o Projeto 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. NESTA DATA, em votação o
Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª 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. Em
03/07/2017 discutiram o Projeto os Vereadores Dra. 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. NESTA DATA, a Vereadora  Dra. Imilia,
solicitou o adiamento de votação por 01 (uma) Sessão. Aprovado por unanimidade.  Não
havendo mais  Processos a  serem votados.  Passou-se ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES
FINAIS. Vereador Gervásio – 04 min.  Cumprimentou a todos. Iniciou enviando abraço à Igreja
Cristã Primitiva, pelos 80 anos de história no Estado e pelo evento que trouxeram para Sapucaia,
no último sábado, que reuniu em torno de 500 pessoas; evento este que já era realizado em
outros Municípios,  inclusive a  sugestão partiu  deste Vereador,  pois  são eventos assim que a
cidade precisa. Segundo assunto, disse que precisou de lâmpadas florescentes, foi em busca no
comércio sapucaiense,  na Av.  João Pereira de Vargas,  em três estabelecimentos vendiam as
lâmpadas,  mas  nenhum  aceitava  de  volta  as  lâmpadas  queimadas.  Disse  ter  questionado  a
situação, já que existe a Lei que obriga a logística reversa, onde o vendedor tem a obrigação de
aceitar  a  lâmpada queimada para  dar  a  destinação  adequada.  Disse  ter  sido  informado que
tempos atrás faziam isto, mas que tem um custo para o comerciante de mais ou menos um real
por lâmpada. Em razão disto, abandonou as lâmpadas florescentes e substituiu por LED. Disse ter
pesquisado a Legislação e no art. 32, da Lei Estadual nº 14.528 de 16/04/2014, fala da obrigação
de estruturarem e implementarem sistema de logística reversa, que faz com que os comerciantes
precisem  receber  as  lâmpadas  de  volta.  Disse  que  se  não  houver  na  Legislação  Municipal,
apresentará um Projeto regularizando, porque não é possível o cidadão comprar lâmpada nova e
querer dar o destino adequado para as lâmpadas queimadas e não ter onde descartar, pois não
podem colocar no lixo comum porque tem mercúrio e contamina o solo, meio ambiente e até
mesmo quem  vai  manusear  o  lixo,  vão  tentar  corrigir  esta  dificuldade  que  os  sapucaienses
enfrentam. Agradeceu e encerrou. Vereador Cleber – 02 min. Cedido pelo Vereador Gervásio.
Cumprimentou a todos. Fez um agradecimento como membro do Lions Clube Sapucaia do Sul,
que para alegria de todos foi  um sucesso o café colonial,  no último domingo,  contou com a
participação de mais de 200 pessoas, prestigiando o evento para ajudar a ACAPASS. Agradeceu
e encerrou. Vereadora Dra. Imilia – 06 min. + 04 min. Cedidos pelo Vereador Jorge = 10 min.
Cumprimentou a todos. Falou sobre a visita a cidade de Costa Rica no Mato Grosso do Sul,
acredita  que  esteve  num  lugar  que  não  existe,  onde  os  Vereadores  não  precisam  fazer
requerimentos e as Secretarias funcionam. Falou ter visitado as Secretarias de Educação, Saúde
e Assistência Social e foi recebida pelo Vice-Prefeito, já que o Prefeito estava em agenda com o
Governador do Estado, foi muito bem recebida, pois eles tem vontade de mostrar o que acontece
e como funciona a administração, enquanto aqui parece que precisam se esconder. Disse que, o
Prefeito tem cem por cento de conhecimento de como funciona todas as Secretarias e do que
precisam e lá existem regras, como em todo local deveria existir e uma das principais regras é
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controle de cem por cento do que se gasta e tudo que se investe, há controle dos gastos de
telefone e postos de abastecimento, a cidade tem frota de carros, coisa que nosso gestor passado
conseguiu destruir para contratar empresas e fazer a locação de carros, para superfaturar, esta
realidade  lá  não  existe,  inclusive,  a  Secretaria  da  Saúde  tem  18  carros,  entre  eles  três
ambulâncias, sendo duas UTIs móvel, ou seja, ninguém morre na estrada para se deslocar para
outra cidade, até porque a distância até Campo Grande são 370 km. Disse que o abastecimento
de  combustível  é  feito  com cartão  e  não é  qualquer  pessoa  que abastece,  fica  registrado  a
kilometragem, quem e que hora abasteceu, quanto de combustível e valor, o controle é cem por
cento. Enquanto aqui sabemos de quantos abastecimentos houve na gestão passada, abasteciam
seu carro, carro do vizinho, tudo as custas da população. Falou sobre o programa da saúde, não é
diferente daqui até porque é um programa federal, mas lá funciona, todas as unidades de saúde
além  da  equipe  exigida  pelo  Ministério  da  Saúde,  tem  também  atendimento  psicológico  e
fisioterapeuta, existe uma sala de fisioterapia com todos os equipamentos necessários, inclusive
fisioterapia  respiratória.  Enquanto  aqui,  no  início  do ano houve uma briga,  pois  as  empresas
prestadoras de serviços não faziam o atendimento, por falta de pagamento. Disse que em Costa
Rica as coisas funcionam porque não há tanta terceirização, como tem aqui, existe controle fiscal,
então parece que falta  em Sapucaia  é  gestor  com conhecimento  em administração.  Sobre a
educação, disse que todas as salas de aula tem ar condicionado, lousas digital e reguláveis, em
frente a lousa tem um espelho para o Professor controlar os alunos, todas as escolas tem sala
ampla para a reuniões, são escolas de turno integral, tem alimentação e papel higiênico, estão em
perfeitas condições e limpas e tem biblioteca e laboratórios de informática, biologia e química.
Disse ter questionado como funciona. Recebeu a resposta que lá fazem projetos e enviam aos
Ministérios. Em aparte o Vereador Caco questionou o número de habitantes. A Oradora respondeu
24 mil, não lembra o valor da arrecadação, mas é boa. E questionou porque não tem uma boa
arrecadação em Sapucaia, talvez por incompetência, deixam as empresas irem embora e nada é
feito para ter empresas na cidade. Finalizou dizendo que é possível fazer uma administração de
verdade, voltada para a população e para a cidade, mas para isto precisa haver interesse social e
não  interesse individual.  Agradeceu e  encerrou.  Vereador  Jorge –  02  min.  Cumprimentou  a
todos. Disse que o Vereador Marquinhos em uma frase o chamou de mentiroso, acredita que não
foi isto que ele quis dizer, até porque ele é uma pessoa sábia e não chamaria um Vereador de
mentiroso. Disse que, naquela ocasião estavam presente os Vereadores Caco, Adão, Raquel e o
Marquinhos, então gostaria que o Vereador Caco reforçasse o que foi dito,  até porque foi ele
quem pautou o assunto e o Prefeito  não falou de forma deselegante.  Agradeceu e encerrou.
Vereador Marquinhos 06 min. Tempo cedido pelo Vereador Caco + 06 min. Tempo cedido
pelo Vereador Ventania = 12 min. Cumprimentou a todos. Disse que, não ter chamado ninguém
de mentiroso, mas quando viu o Vereador Jorge, pedindo para outros Vereadores confirmar o que
estava dizendo, lembrou de seu tempo de polícia. Disse ter falado o contraditório, esclarecendo
que naquela reunião pautaram diversos assuntos, inclusive teve uma notícia boa que já tem 16
câmeras funcionando, segundo o Sr. Jacó Juarez da Cruz. Disse que as reuniões as vezes são
um pouco conturbada, o Vereador Caco é veemente ao cobrar o Prefeito, Vereadora Raquel as
vezes sobe as tamancas, portanto, como os Vereadores vão lembrar de todos os fatos. Disse que
primeira vai elogiar a Vereadora Dra. Imilia que viajou com o dinheiro dela, assim como fez a
Vereadora Raquel, sempre falou que precisava de mulheres neste Poder Legislativo, felizmente
hoje tem duas e já deram grandes exemplos e não viu nenhum dos novos Vereadores solicitar
diárias para viagens. Fez um contraditório à Vereadora Dra. Imilia, lógico que uma cidade com 24
mil  habitantes,  enquanto  Sapucaia  tem  140  mil,  oficialmente,  extraoficial  deve  ter  160  mil,
certamente é bem mais difícil.  Disse ter sido um critico do Ex-Prefeito Ballin,  mas quando ele
administrou, sempre disse que suas prioridade não era o lixo, nem os buracos e sim a saúde,
então tem a obrigação de dizer que o Hospital Getúlio Vargas, setor emergencial funciona mesmo,
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a UPA 24 horas, está funcionando. Falou ainda, sobre a vontade dos Vereadores de Legislar e
fiscalizar,  exemplo o Vereador Ventania criou o Projeto Remédio em casa e o Município fez a
Farmácia em casa, ou seja fizeram justiça ao projeto. Ainda, é obrigação do Vereador fazer o
contraditório mas jamais chamar de mentiroso, ser deselegante, deseducado. Continuou dizendo
que  gostaria  de  colocar  aspas  no  que  vai  dizer,  mas  que  os  Vereadores  consultem  seus
advogados,  pois  hoje  estão  discutindo  sobre  o  Projeto  de  construção  de  imóveis  urbanos,
inclusive já foi falado que o Município precisa de arrecadação e esse projeto trás recursos para o
Município e seguidamente os Vereadores são cobrados por empresários se vão ou não deixá-los
trabalhar. Disse concordar com a Vereadora Dra. Imilia que as vezes é falha do gestor, inclusive a
Vereadora Raquel – Líder do Governo esteve em seu Gabinete, dizendo que eu havia dito uma
coisa na Tribuna e outra na frente do Prefeito e ela continuou dizendo que o projeto era péssimo e
agora os fiscais da Prefeitura iriam multar por qualquer puxadinho, sendo assim terão meu voto
contrário. Disse acreditar que não é assim, por isso é favorável ao projeto, por isso disse isso na
frente do Prefeito e agora dos Vereadores, até porque existe o Código de Posturas e Estatuto da
Cidades e se tiver uma construção irregular, então tudo que está sendo ventilado neste Projeto
hoje já  existe,  por  isso volta a dizer,  não acreditem no que está dizendo e consultem outras
pessoas. Em parte o Vereador Caco questionou se era favorável ao Projeto da maneira que está.
Continuou o Orador dizendo que não acreditem no que está dizendo,  porque não é dono da
verdade e o contraditório é saudável, mas tudo que está no projeto, já ocorre hoje. Usou como
exemplo: O Juiz denunciou irregularidade nos blocos da cohab, a decisão do Juiz é cite-se e
intime-se,  significa que deve o Poder Público Municipal,  desmanchar as garagens irregulares.
Disse que ordem judicial não se desobedece, se entra com recurso,  inclusive já disse ao Prefeito
e Procuradoria que devem  explicar que lá são construções de 30 anos. Disse que pela justiça a
Juíza está certa, mas deve haver bom senso o Município deve colocar a realidade e dizer que isso
é impossível. Em a parte o  Vereador Nelson questionou, se o Orador acha que devem ir em todas
as  residências  e  obrigar  a  fazer  as  plantas  com  multas  pesadas  conforme  está  no  projeto.
Continuando o Vereador Orador questionou se isso já aconteceu? O Vereador Nelson disse que
não aconteceu, porque não tinha a Lei ou se havia a Lei porque estão mandando novamente.
Continuando o Vereador Marquinhos disse não ser o dono da verdade, mas tudo o que o Vereador
Brambila está colocando já existe, por isso defende o projeto como está. O Vereador Nelson disse
que segundo o Poder Executivo,   antes era assim a agora vai ser da maneira que está no Projeto.
O Vereador Marquinhos disse que se o Prefeito quisesse tomar este tipo de atitude, há Leis que
permitem fazer e se não o fez ainda, certamente não o fará. 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, 08 de agosto de 2017. 

                                                                                                                 NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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