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            Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (17/08/2017),  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 50ª 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: JORGE – PSD; ADÃO – PT; CACO – PMDB; VENTANIA – PRB; MARQUINHOS – PSB;
Dra. IMILIA – PTB; GERVÁSIO – PP; CLEBER – PP; RAQUEL – PT; 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:  Convite  para a 1ª  Conferência  Nacional  de
Vigilância em Saúde e Mensagem nº 017/2017 – Substitutiva a Mensagem nº 09/2017. Passou-se
ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:  Requerimentos Verbais: Vereadora Raquel – 01)  Ao
Prefeito e SMSMU, solicitando a limpeza e retirada de lixo e entulhos na Rua Argentina, próximo ao
nº  221,  Bairro  Capão  da  Cruz.  Aprovado  por  unanimidade.  02)  Ao 33º  BPM,  solicitando  mais
policiamento  e  monitoramento  no  Loteamento  Bela  Vista.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação  dos  Vereadores  Marquinhos,  Jorge  e  Nelson.  Nome  da  Casa  -  Parabenizando  o
Município  pela  passagem  de  56  anos  de  emancipação  política.  Aprovado  por  unanimidade.
Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, SMO e Corsan, solicitando o conserto de um buraco na
Rua do Passeio, próximo ao nº 645. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Gervásio, Ventania, Raquel, Cleber, Adão, Jorge e Dra. Imilia. 02) Ao Prefeito, Centro de Formação
de Condutores e DETRAN, questionando qual a metodologia utilizada pelo  CFC no aprendizado de
futuros motoristas. Aprovado por unanimidade. Vereador Gervásio – 01) À SMSMU, solicitando a
pedido do morador e comerciante Cesar Carletto a troca do abrigo de ônibus da Av. Theodomiro
Porto da Fonseca que ora está localizado em frente ao comércio do mesmo, no número 1575, para
a  quadra  imediatamente  anterior,  no  sentido  bairro/centro.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação  do  Vereador  Jorge.  02)  À  SMO,  solicitando  colocação  de  cordão/meio-fio  na  Rua
Américo Vespúcio,  próximo a rótula,  Bairro  Jardim América.  Aprovado por  unanimidade,  com a
associação da Vereadora Raquel. 03) À SMMA, solicitando a poda preventiva das árvores da praça
localizada na Rua Fernando Higino de Oliveira, entre as quadras das ruas Darci Stroher e Olinto
Fagan,  Bairro  Cohab  Casas.  Vereador  Cleber  –  01)  À  SMST,  solicitando  estudo  para  a
possibilidade de colocação de uma placa de embarque e desembarque de aluno,  em frente  a
Escola  Prometa,  na  Av  Mauá,  nº  2246.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Gervásio,  Dra.  Imilia,  Marquinhos,  Jorge e  Ventania.  02)  À SMST,  solicitando com
urgência, que seja feita busca por animais (cavalos) que estão em via pública, no Loteamento Bela
Vista. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Marquinhos.  Vereador Jorge –
01) Ao Prefeito e SMO, solicitando providências com relação a entrada do Bairro Parque Joel, na
Rua Santa Luzia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio,
Dra. Imilia, Marquinhos e Ventania.  Vereador Ventania – 01) À SMO, solicitando o recapeamento
asfáltico em dois buracos na Rua Nossa Senhora, em frente ao nº 877, Bairro Paraíso. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Adão, Marquinhos, Gervásio e
Maninho. Vereador Maninho – 01) À SMO, solicitando o recapeamento asfáltico de dois buracos na
Rua Dona Josefina, entre o depósito Santo Agostinho e Mercado Mercosul, Bairro Capão da Cruz.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Cleber e Gervásio.  02)  À
SMO, solicitando a retirada de árvores mortas e seja feita a recuperação do canteiro central em
frente ao Supermercado Nacional, na Av. João Pereira de Vargas. Aprovado por unanimidade, com
a associação do Vereador Marquinhos. 03) À RGE Sul, reiterando o pedido, pois continuam fazendo
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podas e deixando os galhos no local. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Raquel,  Ventania,  Adão, Marquinhos,  Cleber e Gervásio.  Vereador Nelson – 01)  Ao Prefeito e
SMS,  solicitando  que  envie  a  esta  Casa  o  Projeto  do  Laboratório  Municipal.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação de todos os Vereadores.  02)   Ao Prefeito e Fundação Hospitalar
Getúlio Vargas, parabenizando pelo lançamento oficial da ampliação da emergência do Hospital,
projeto de melhoria que vinha sendo solicitado e incentivado por todos os Vereadores. Ao mesmo
tempo  lamenta  a  falta  de  respeito  do  setor  de  comunicação  com este  Poder  Legislativo,  pois
nenhum Vereador foi comunicado. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Jorge,  Adão,  Caco,  Ventania,  Cleber,  Gervásio  e  Marquinhos.  Vereador  Marquinhos  –  03)
Externando condolências à família do Sr. Eleodoro Fernandes Ferreira. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Nelson e Ventania. Não havendo mais Requerimentos Verbais a
serem  feitos,  foram  lidos  os  Processos  que  aguardam  pareceres.  Passou-se  a  votação  dos
Processos: Foi solicitada a inclusão para votação do Projeto de Lei Executivo nº 09. Aprovado por
unanimidade. PROC. nº 20.304/196/2017 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 009/2017 –
PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 009/2017 - “Autoriza a regularização de construções edificadas
em condições habitáveis, consolidada e dá outras providências”. Nesta data, discutiu o Projeto o
Vereador Marquinhos, em votação foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação.
PROC. nº 20.307/199/2017 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 13/2017 – PROJETO DE
LEI  EXECUTIVO  nº  012/2017  -  “Dispõe  sobre  a  emissão  de  alvará  de  localização,  do  alvará
especial  de localização e dá outras providências”.  Nesta data,  o Vereador Cleber,  solicitou o
adiamento  de  votação,  por  02  (duas)  Sessões.  Sendo  aprovado  o  adiamento.  Devendo
retornar em 24/08/2017.  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 Município de Sapucaia do Sul/RS”. Nesta data, a
Vereadora Raquel, solicitou o adiamento de votação. Sendo aprovado o adiamento. Devendo
retornar em 24/08/2017. Não havendo mais Processos a serem votados. Passou-se ao ESPAÇO
DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS.  Vereador  Marquinhos  –  18  min.  Cedidos  pelo  Vereador
Cleber + 06 min. Cedidos pelo Vereador Caco e Jorge. Cumprimentou a todos. Disse que, hoje o
Poder  Legislativo  está  funcionando  a  contento,  todos  os  Projetos  que  chegam  na  Casa  são
discutidos internamente, os Vereadores vão ao Executivo, o Prefeito recebe todos seja oposição ou
situação e discutem os Projetos de forma transparente. Disse estar no sexto mandato e sempre diz
que a Legislatura passada foi muito boa e esta tem a obrigação de ser excelente. Durante esses
mandatos já combateu quadrilhas e hoje pode dizer que foram sanadas, essas quadrilhas faziam
em atos formais Vereadores viajarem a congressos, era legal mas moralmente fora dos padrões
éticos da sociedade. Isso acabou, por iniciativa dos onze Vereadores e a excelência do mandato
reputa  também  a  funcionários  e  procuradores  da  Casa  que  convergem  do  mesmo  objetivo,
interesse público. Disse que naqueles congressos Vereadores viajavam pelo Brasil e quem pagava
a conta, o contribuinte, praticamente cinco mil reais em diárias, e quem insurgia tentavam cassar.
Inclusive quando foi Presidente desta Casa, teve sua residência invadida e teve que reagir a bala,
pois tinha uma quadrilha aqui  instalada, em apenas um ano, um Presidente gastou duzentos e
cinquenta mil em diárias, hoje esse dinheiro é estornado para o Executivo, para ser aplicado em
saúde,  segurança,  portanto,  este é o dever  e pensamento de todos os Vereadores.  Disse que
congressos e diárias era o pior câncer desta Casa, inclusive denunciou no Ministério Público, mas
não deu em nada e agora por iniciativa de todos foi extinto, então nenhum Vereador pode pedir
diárias para viagem, inclusive as Vereadoras Raquel e Imilia, viajaram com dinheiro delas. Disse
que  todos  Vereadores  tem  o  mesmo  padrão  comportamental,  respeitam  o  dinheiro  público,
economizam nesta Casa e estornam dinheiro para o Executivo, para ser aplicado em outras áreas e
nada pode ser feito escondido, até porque existe rede social e o munícipe fiscaliza, inclusive hoje
havia um questionamento do Senhor Jorge Alegre, onde ele dizia discordar de tirarem os porteiros
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da escolas.  Respondeu ao Senhor  Jorge Alegre,  pois  este  também é dever  do  Vereador,  não
apenas legislar, mas também fiscalizar. Explicou que juntamente com a maioria dos Vereadores,
participou da reunião em que o Prefeito deixou bem claro, que ficavam os porteiros mas não teria
dinheiro para a merenda, então em conjunto Legislativo e Executivo, optaram pela merenda mas
segundo o Prefeito, quando as contas melhorarem o contrato com a empresa poderá ser reativado.
No entanto, não significa que as portarias ficarão abandonadas, pois terão portarias eletrônicas,
ainda tem a caminhonete que foi doada por este Legislativo para a guarda municipal, fazer rondas
nas escolas.  Ainda na mesma reunião foi  falado sobre as câmeras de segurança. Porém, ficou
sabendo através do Senhor Jacó Juarez da Cruz – Secretário de Segurança e Trânsito, que as
câmeras  funcionam,  mas  não  estavam  sendo  utilizadas  e  hoje   estão  funcionando  dezesseis
câmeras. Então com portaria eletrônica, guarda municipal que tem poder de polícia e câmeras de
segurança funcionando, certamente os alunos terão a segurança necessária e certamente toda a
comunidade vai concordar que não pode faltar é merendamento escolar, pois muitas crianças tem a
merenda como a principal refeição diária. Em a parte o Vereador Nelson disse que, seria bom que
continuassem com os porteiros e não prejudicasse a merenda,  porque um porteiro coloca respeito
nas escolas. Em a parte o Vereador Cleber, disse que segundo o Prefeito Link, teria que optar pela
portaria  ou  merenda.  Questionou  mas  não  são  verbas  de  dotações  diferentes.  Em  aparte  o
Vereador Maninho disse que são dotações diferentes,  mas o recurso é único do Município.  Em
aparte o Vereador Jorge disse que na reunião, o Prefeito afirmou que daria atenção especial, para
escolas que apresentam mais problemas. Continuando, o Orador, disse que segundo o Prefeito no
momento em que a economia melhorar os porteiros poderão voltar e também existem as questões
pontuais, que terão porteiros. Em a parte a Vereadora Raquel disse que, já houve vários problemas
com a empresa, seja não pagar funcionários e assim que conseguisse reativar faria nova licitação
para  contratar  outra  empresa.  Ainda,  as escolas  com mais  problemas a situação seria  revista.
Continuando, o Vereador Marquinhos disse que questões pontuais terão os porteiros, seja CC ou
cargo em comissão. Em aparte o Vereador Gervásio, disse que na Escola do Bairro Colina Verde,
segundo relatado por morador, ontem por não ter porteiro entrou duas ou três pessoas armadas e
foi  uma  situação  bem  complicada.  Continuando,  o  Orador  disse  que  reforça  a  ideia  que  em
questões pontuais, determinadas circunstâncias tem que haver o porteiro. Falou ainda, sobre as
finanças  não  adiante  ficarem apenas  criticando  porque  existe  uma  dívida  de  sessenta  e  três
milhões, devem pensar de maneira positiva, fizeram uma reunião entre os Vereadores e chegaram
a conclusão que tem diversas áreas no Município onde as pessoas não pagam IPTU, porém as
pessoas não são inadimplentes ou não querem pagar. O povo quer pagar, mas a questão formal
não  permite.  Os  Vereadores  deram a  ideia  que  já  está  sendo  estudada  pela  Procuradoria  do
Município,  fazer  o  chamado  “more  ou  sólio”,  termo  técnico.  Exemplo,  Bairro  Novo  Horizonte,
ninguém paga  IPTU,  portanto  em ato  administrativo  e  jurídico  a  Prefeitura  ingressa  no  Poder
Judiciário e o Juiz homologa e o Executivo dá o título para cada cidadão, que será o proprietário de
fato e de direito então terá que pagar IPTU. Em pagando o IPTU, haverá crescimento de receita,
significa  que  legislativo  e  executivo  fizeram  suas  partes,  mas  prevaleceu  o  interesse  público.
Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Gervásio  –  06  min.  Cumprimentou  a  todos.  Parabenizou  o
Vereador  Marquinhos  pelo  aniversário  e  o  Município  de  Sapucaia  do  Sul  que  completará  no
domingo  20  de  agosto  56  anos  de  emancipação  política,  ainda,  Sapucaia  está  completando
duzentos e oitenta anos de ocupação histórica, portanto, iniciou antes de chegarem os imigrantes
alemães em São Leopoldo, subirem o rio dos sinos e fundarem a colonia alemã. Sapucaia está de
parabéns,  extensivo a todos sapucaienses e também aqueles que vieram de diversas cidades do
interior  do  Estado em busca de trabalho  e  oportunidades,  pois  o  Município  já  foi  o  oitavo  em
arrecadação de ICMS no Estado e hoje está em 18º, pois perderam muito em termos de geração de
empregos e renda, até em função desta crise que o Brasil atravessa, o reflexo é sentido na falta de
renda e oportunidades para as pessoas. Segundo assunto, disse ter em mãos um muda da árvore
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Sapucaia, pois trouxeram dez mudas com a ajuda de alguns amigos, padrinhos e apoiadores, é
uma ação do Gabinete  do Vereador  Gervásio Santana,  inclusive agradece sua assessoria  que
trabalhou incansavelmente,  para  que pudessem receber  as mudas antes do dia  20 de agosto.
Estarão plantando em diversos locais da cidade a partir do dia 20 até o dia 31, pois atualmente
contam com 4 árvores adultas e passarão a ter mais 10 num futuro próximo. Disse que esta ação é
um pequeno gesto, mas que vai permitir que professores de ciências possam levar seus alunos,
portanto  espera  que as  árvores  cujo fruto deu nome ao Município,  nasçam e cresçam sadias.
Agradeceu e encerrou.  Vereadora Dra. Imilia – 06 min.  Cumprimentou a todos.  Falou sobre a
agenda positiva, realizada pelo Gabinete desta Vereadora no mês que se comemora o aniversário
da  cidade,  para  tratarem  sobre  o  bem estar  animal,  pois  na  segunda-feira  se  reuniram com
representantes do Poder Executivo, Secretarias Municipal de Meio Ambiente de Sapucaia e Esteio,
colegas  desta  Casa,  Vereadores  de  Igrejinha,  Canoas,  Guarda  Municipal,  representantes  da
comunidade sapucaiense,  associações de bairros,  clubes  de mães e cuidadoras  que recolhem
animais,  há um grupo grande que trabalham de forma voluntária. Na ocasião, foi  colocado que
seguidamente as entidades reclamam que há verbas, mas apenas para amigos do Prefeito ou de
determinados Vereadores e não chega de fato a todas cuidadoras. Segundo o Secretário Municipal
de Meio Ambiente, não há verba específica para o bem estar animal. Disse que saíram de lá com
novas ideias, exemplo o Vereador Dirceu de Igrejinha, trouxe detalhes de um Projeto,  que esta
Vereadora copiou que é “Alimenta Cão”, é um projeto muito simples para serem alimentados cães
de rua, envolve apenas canos de esgoto. o Vereador Cris Moraes, também apresentou o Projeto
“Um por todos”, que significa buscar de cada moradia da cidade, um real, descontado na conta de
energia elétrica, para ser colocado num fundo de assistência e cuidado de animais. A Secretária
Sabrina Reis do Município de Esteio, disse que naquele Município foi criado um aplicativo, onde são
levados para a comunidade os cães que estão a disposição para serem adotados. O  Robinho,
assessor do Vereador Maninho, apresentou o projeto bem estar animal. Disse ter sido uma tarde
produtiva, iniciou o debate, ou seja, 1ª Conferência do Bem Estar Animal, para buscarem saídas
para  este  problema  sério  que  são  animais  de  rua  e  maus  tratos,  ouviram  ideias,  então  há
expectativas  de  melhora  e  o  Secretário  Alex,  se  colocou  a  disposição,  pois  os  animais  estão
aumentando cada vez mais,  porque não há um cuidado concreto.  Disse que estiveram com o
Prefeito, por causa de uma demanda das cuidadoras solicitando espaço no rodeio, para colocarem
uma banca e arrecadarem fundos para alimentação dos cães, mas o rodeio não é organizado pelo
Município, então encaminharam direto aos responsáveis. Parabenizou a cidade pelo aniversário e
desejou  que  cada  um consiga  fazer  sua parte.  Agradeceu  e  encerrou.  Questão  de Ordem o
Vereador Jorge convidou a Comissão de Serviços Urbanos, Habitação e Segurança, para fazer uma
visita ao Parque Joel, onde o local está praticamente intransitável. Ficou agendado para terça-feira
as 14 horas. 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, 17 de agosto de 2017. 

                                                                                                                NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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