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               Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete
(24.08.2017), 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
52ª 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);
VENTANIA (PRB);  CACO (PMDB);  GERVÁSIO (PP);  CLEBER (PP);  MARQUINHOS
(PSB);  RAQUEL (PT);  NELSON (SD)  e  MANINHO  (PMDB). Ausência  justificada  da
Vereadora Imilia. 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:  Indicações  de  nºs  148/2017  e
149/2017,  de  origem  do  Vereador  Caco,  que  foram  aprovadas  por  unanimidade;
Indicações  de  nºs  146/2017  e  147/2017,  de  origem  da  Vereadora  Imilia,  que  foram
aprovadas por unanimidade; Indicação de nº 151/2017, de origem do Vereador Cleber
que foi aprovada por unanimidade; Indicação de nº 150/2017, de origem da Vereadora
Raquel que foi aprovada por unanimidade; ATAS nºs 9956 e 9953, que foram aprovadas
por unanimidade, sem alterações, nem retificações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE:   Passou-se aos Requerimentos Verbais:  Vereador MANINHO – 01) À
CORSAN, solicitando  verificação  no  vazamento  de  água que  está  ocorrendo  na  Rua
Sílvio Sanson, nº 301. Aprovado por unanimidade. Vereador VENTANIA – 01)   À SMST,
solicitando a colocação de quebra-molas, em frente ao nº 734 e outro em frente a Súmel,
no nº 902, ambos na Rua Nossa Senhora da Conceição, localizado no Bairro Centro.
Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito e SMO, solicitando o conserto de dois buracos que se
encontram no meio da via de asfalto na Rua Plácido de Castro, entre os números 183 e
205. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Gervásio. 02) Ao Prefeito e
SMST, solicitando que seja retomado a mão dupla na Rua Plácido de Castro,  a partir da
Travessa José de  Arimatéia, Bairro Centro. Aprovado por unanimidade, com associação
do Vereador Cleber.  Vereador CLEBER – 01) À SMO e SMMA, solicitando reparo no
bueiro localizado na calçada, da esquina da Avenida João Pereira de Vargas e Rua Olavo
Camboim. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Gervásio,
Ventania e Maninho. Vereador GERVÁSIO – 01) À SMSMU, solicitando patrolamento da
Estrada Arroio Passo Fundo (da Rua Justino Camboim – final da linha de ônibus até a
ponte sobre o arroio próxima do Salão do Osvaldo), bem como, sejam abertas valetas.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Cleber e
Nelson.  02) À SMST, solicitando instalação de sinalização de PARE, no cruzamento da
Rua  Germano  Hauschild,  esquina  com  Rua  Piauí,  Bairro  Camboim.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  da  Vereadora  Raquel.  03) À  SMO,  solicitando  o
desentupimento com hidrojateamento na rede  de esgoto da Rua Professora Eleonora
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Correia,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação dos  Vereadores
Jorge  e  Ventania.  Vereador  MARQUINHOS  –  01) À  SMSMU,  solicitando  troca  de
lâmpada e fotocélula de poste localizado na Rua Wanda Laura B. Gherk, em frente ao nº
50, no Loteamento Parada dos Anjos (Bairro Pasqualini). Aprovado por unanimidade. 02)
À SMMA, solicitando qual será o Plano de Saneamento para o ano de 2018. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber e Maninho. 03) À SMS, solicitando
providências, a respeito da queixa de usuários da UBS do Bairro Vila Greiss, de que  está
faltando material básico para atendimento. Aprovado por unanimidade, com associação
do Vereador Jorge.  Vereadora RAQUEL – 01)  Condolências aos familiares do jovem
Ismael  Nunes  Flores,  falecimento  ocorrido  em  dezenove  de  agosto.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  de  todos  os  Vereadores.  02) À  CORSAN,  solicitando
reparo de buraco na Rua Pedro Porfírio  de Souza, em frente ao nº 102, Bairro Jardim.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Ventania.  03) À  SMSMU,
solicitando limpeza e pintura de toda a extensão do meio fio e canteiro da Rua Castro
Alves.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  CLEBER  –  02)  À  SME,  solicitando
informações  a  respeito  das  EMEIS,  quando  será  a  inauguração.  Aprovado  por
unanimidade, com associação do Vereador Gervásio. Vereador NELSON – 01) À Brigada
Militar, solicitando que em Sessão Plenária exponham sobre o trabalho que vem sendo
realizado. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Cleber. O Vereador
Ventania retirou Projeto de sua Autoria, a saber, PROC. nº 20.354/246/2017 – PROJETO
DE LEI LEGISLATIVO nº 071/2017 - “Institui o PNCVM – Procedimento da Notificação
Compulsória da Violência Contra a Mulher nos serviços de Saúde Públicos e Privados, no
âmbito do Município de Sapucaia do Sul/RS”. Passou-se a votação do seguinte Processo:
PROC. nº 20.340/232/2017 – Origem do Vereador Adão do Calçado – PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO  nº  064/2017  –  “Institui  a  campanha  de  conscientização,  prevenção  e
combate ao bullying e a violência nas escolas,  denominada Semana de Prevenção e
Combate ao Bullying, no Município de Sapucaia do Sul”.  NESTA DATA, discutiram o
Projeto  os  Vereadores  Adão,  Marquinhos,  Maninho  e  Cleber;  encaminharam  a
votação  os  Vereadores  Gervásio,  Jorge,  Ventania,  Raquel,  Marquinhos,  Adão  e
Maninho; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e
votação. PROC. nº 20.339/231/2017 – Origem do Vereador Carlos Eduardo (Maninho) –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 063/2017 – “Dispõe sobre incentivos à doação de
sangue no Município de Sapucaia do Sul”. NESTA DATA, discutiu o Projeto o Vereador
Maninho, em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e
votação.  PROC.  nº  20.335/227/2017  – Origem  da  Vereadora  Raquel  do  Posto  –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 062/2017 –  “Que institui no Calendário Oficial da
cidade a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos”. NESTA DATA,
discutiram  o  Projeto  os  Vereadores  Raquel,  Marquinhos,  Adão  e  Gervásio;
encaminharam a votação os Vereadores Maninho e Raquel; em votação o Projeto foi
aprovado  por unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.334/226/2017 –
Origem  do  Vereador  Marco  Antonio  da  Rosa  (Marquinhos)  –  PROJETO  DE  LEI
LEGISLATIVO nº 061/2017 – “Dispõe sobre as normas de segurança e a prevenção de
acidentes pelo sistema de sucção, nas piscinas públicas e particulares no Município de
Sapucaia do Sul”.  NESTA DATA, encaminharam a votação os Vereadores Maninho,
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Marquinhos e Gervásio, em votação o Projeto 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”. Em 17/08/2017, o Vereador Cleber, solicitou o adiamento de votação por 02
(duas)  Sessões.  O  pedido  foi  aprovado  por  unanimidade.  Devendo  retornar  em
24/08/2017. NESTA DATA, 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 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. Em
03/08/2017, o Vereador Marquinhos solicitou adiamento de votação por 01 (uma) Sessão,
o pedido foi aprovado por unanimidade, devendo retornar em 10/08/2017. Em 10.08.2017
o Vereador Marquinhos solicitou adiamento de votação por 01 (uma) Sessão, devendo
retornar  em 17.08.2017. Em 17/08/2017,  a  Vereadora  Raquel,  solicitou  adiamento  de
votação,  por  02  (duas)  Sessões.  O  pedido  foi  aprovado  por  unanimidade.  Devendo
retornar em 24/08/2017. NESTA DATA, encaminharam a votação os Vereadores Adão
e Maninho; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e
votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador CLEBER
– (06min. cedidos pelo Vereador Marquinhos) – Cumprimentou a todos. Disse que a
Tribuna é importante, pois é a voz do povo, através dos Vereadores que representam a
comunidade. Falou que está surpreso com a falta de diálogo entre Executivo e Legislativo
e  com  relação  a  Mensagem  Executiva  de  número  quinze,  não  foram  incluídas  as
Emendas pois infelizmente eram inconstitucionais, fazendo alguns esclarecimentos sobre
o assunto, considerando importante ter sido votado o Projeto, o que não podem aceitar é
que  Secretários  digam  que  Vereadores  estavam  trancando  a  Pauta  do  Executivo,
sugerindo que o Sr. Airton, que acompanha a agenda do Prefeito, entre em contato com a
Câmara, sempre que houver Projetos que o Executivo queira enviar à esta Casa, sendo
que votam sempre pensando na cidade, se o projeto for ruim irão recusar, ressaltando
que os Edis serão sempre parceiros do Prefeito Link, nas melhorias da cidade. Disse que
as  limpezas  nos  Cemitérios  estão  sendo  feitas  parcialmente,  um  trabalho  apenas
paliativo,  não há manutenção após essas limpezas e o mato volta a crescer. Disse que
não faz oposição burra, como Vereador fiscaliza, aponta algumas coisas e tenta levar a
solução, citando como exemplo projeto de sua autoria,  o “Capina Sapucaia”, que não
passou  como  projeto  de  lei,  mas  foi  encaminhado  como  indicação  ao  Prefeito,  são
levadas sugestões, mas se o Prefeito vai aceitar é outra coisa, espera que o Prefeito
aceite  estas diversas  sugestões,  para melhorar nossa cidade e tome consciência da
importância das Secretarias para serem realizados os projetos, senão para resolver, pelo
menos para filtrar onde é que mais precisa, a tendência com certeza é de dar certo, em
breve nossa cidade estará totalmente limpa. Agradeceu e encerrou. Vereador NELSON –
(06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que  na Legislatura anterior tentaram implantar
projeto de placas com nome das ruas, mas ainda não conseguiram, pois para andar em
nosso Município sem um aplicativo é muito difícil, mas colocará projeto de sua autoria, de



CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL
Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081

parceria público privada, para colocar nome das ruas com a propaganda de diversas
empresas,  que  prontificaram-se  a  colaborar  com  esta  iniciativa,  uma  atitude  muito
simples, mas um grande benefício para a comunidade, sendo que diversos municípios já
tem  lei sobre o assunto. Citou também o que há em outros municípios, projetos como das
lixeiras que também tem propaganda de empresas e projeto de placas que indicam que
alguns metros tem quebra-molas com nome de empresas, mas que somente aqui em
Sapucaia não alavancam, ressaltando que existe a lei dos parquímetros, a mais de quatro
anos, foi aprovada por esta Casa, mas no entanto o Executivo até hoje não colocou em
prática, mas quem são cobrados são os Vereadores. Agradeceu  e encerrou. Vereadora
RAQUEL – (06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que em um momento que estão
passando diversos projetos sobre conscientização e prevenção, irá usar a Tribuna para
falar de reflexão, ressaltando que os Vereadores são e estão preocupados em cumprir o
seu papel de legisladores, motivo para o qual foram eleitos, sendo esta a expectativa da
população, como principal meta honrar cada voto recebido,  trabalhando incansavelmente
para alcançar objetivos, mas a vida cotidiana nos remete a bem mais que isso, fala de
percepções que ao longo do tempo que fazemos nossa caminhada, em nossa cidade
acabamos  internalizando,  situações  que  observamos,  que  impactam  na  sociedade  e
deveriam  ser  atendidas  por  uma  das  esferas  de  poder  estatal,  porém  não  são
desenvolvidas,  por  problemas  de  estrutura,  questões  orçamentárias  ou  por  falta  de
políticas públicas, adequadas que pensem realmente em atender problemas sociais,  que
afetam todas ou a maioria das cidades brasileiras,  referindo-se a área da assistência,  de
ações que muita vezes são efetuadas por pessoas não ligadas ao  Estado,  ONGs ou
Entidades que tenham recursos oriundos de participação estatal  ou do empresariado,
para  que cumpram esta  tão  grande tarefa  que é  proporcionar  assistência  que não é
alcançada por estes órgãos. Disse que em suas caminhadas na cidade e nas visitas que
recebe em seu Gabinete, observa a existência de pessoas que dedicam o  seu tempo    e
até  recursos,  para  ajudar  quem  não  tem  condições  de  sustentabilidade,  visitou   e
conversou com pessoas que desenvolvem projetos de acolhimento, através de abrigos
mantidos com doações espontâneas e doações de Igrejas,  pessoas que doam o seu
tempo e principalmente suas vidas, sabendo que não terão retorno, pelo menos o retorno
financeiro, dedicou portanto uma homenagem a pessoas que para a Vereadora oradora
são heróis, cidadãos que contribuem para que nossa cidade tenha menos pessoas em
situação de rua, para que mais pessoa possam ter oportunidade de vencer problemas não
apenas físicos ou financeiros, mas em muitos casos psíquicos, que se fossem tratados
pelo  Estado e  realmente  tivessem uma atenção mais  incisiva,  não teríamos hoje  um
grande número de problemas sociais atingindo as cidades brasileiras, por este motivo
saudou  aos  inúmeros  heróis  e  heroínas  anônimos  que  fazem  sua  parte  para  que
realmente tenhamos uma cidade, um Estado e um País melhores, para o futuro de uma
geração, que nasce em meio a uma imensa parafernália tecnológica, devendo saber que
os que antecederam tinham responsabilidade social  de  fato  e  pensavam neles  como
continuação de um processo de melhorias na condição humana. Falou que em visita a
Casa de Amparo Feminina El Shaday, que cuida de mulheres vítimas de violência, em
situação  de rua  e  extrema vulnerabilidade  social,  localizada na  Costa  do Morro,  não
recebe nenhuma subvenção,  mesmo porque não é esse o objetivo,  vive da ajuda de
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voluntários,  está  prestando  um excelente  trabalho  para  a  comunidade,  ressaltando  a
necessidade de sermos todos mais solidários, fazendo hoje uma ação de melhoria para o
futuro de nosso filhos amanhã. 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 e cinco 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, 24 de
agosto de 2017. 

                                                                                              NELSON BRAMBILA
                   Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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