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            Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (12/09/2017),  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 56ª 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: Ventania – PRB; Maninho – PMDB; Dra. IMILIA – PTB; Cleber – PP; Raquel – PT; Adão
– PT; Gervásio – PP; Nelson – SD; Jorge – PSD; Caco – PMDB 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:  Ofícios  nºs  1398/17;  1394/2017;  1396/2017;  1395/2017;
1400/2017; 1399/2017 e 1397/2017, todos do Gabinete do Prefeito; Comunicados do Ministério da
Educação nºs 137996; 137994; 137993; 137992; 137995; 137997; 137998; 137999 e 138000. ATA
nº 9967, que foi aprovada sem retificações, nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE:  Não  houve  Indicações.  Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador
Ventania – 01) À SMSMU, solicitando a retirada de entulhos na Estrada do Carioca, em frente ao
nº 247, Bairro Carioca. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco e
Jorge. 02) À SMST, solicitando o colocação de placa de “Pare” e pintura no chão na Rua Sancha
de Tovar,  em frente ao nº 346, esquina com a Rua Tenente Timbaúva, Bairro Capão da Cruz.
Aprovado por unanimidade.  03)  Ao Prefeito e SMS, solicitando a reposição de um compressor
para dentista no Posto de Saúde da Vila Greiss. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Jorge e Adão. Vereador Caco – 01) Ao Sr. Feijão, externando condolências pelo
falecimento de sua mãe. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge,
Ventania e Marquinhos. 02) À SMST, solicitando a colocação de placa permitido estacionamento
por dez minutos e pintura de branco,  em frente ao antigo prédio da CEEE, na Av.  Sapucaia.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Jorge, Gervásio e
Maninho.   Vereador  Jorge  –  01)  Ao  Prefeito  e  SMO,  solicitando  recapeamento  asfáltico  na
Travessa Inconfidência, entre a Av. João Pereira de Vargas e Rua Manoel Caetano da Silveira,
Bairro  Nova  Sapucaia.  Aprovado  por  unanimidade.  02)  Ao  Prefeito  e  SMO,  solicitando  o
desentupimento de boca de lobo,  localizada na Rua São Cipriano,  esquina coma Rua Tapes,
Bairro Vargas.  Aprovado por unanimidade,  com a associação dos Vereadores Caco,  Cleber e
Nelson. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando mutirão de limpeza, próximo ao
Arroio José Joaquim e demais locais da cidade. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores, Gervásio, Dra. Imilia, Maninho, Jorge e Marquinhos. Vereador Gervásio – 01) À
SMO e Corsan, solicitando o conserto de buraco causado por erosão na Av. Theodomiro Porto da
Fonseca esquina com a Av. Américo Vespúcio, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com
a associação dos Vereadores Jorge, Marquinhos, Cleber e Ventania. 02) À SMSMU, solicitando o
conserto de abrigo de transporte coletivo na Rua São Jorge, em frente ao nº 52, Bairro São José.
Aprovado  por  unanimidade.  03)  À  SMST,  solicitando  estudo  de  viabilidade  técnica  para  a
instalação de redutores de velocidade na Rua Amazonas, imediações do nº 50, Bairro Paraíso.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Cleber  e  Ventania.
Vereadora Dra.  Imilia –  01)  Ao Prefeito,  encaminhado requerimento  verbal  desta  Vereadora,
através do Ofício nº 834/17, solicitando informações no que tange a regularização dos terrenos do
Loteamento Colina Verde, passa a dizer o que segue: Para que a Secretária de Planejamento
Urbano responda de maneira concreta o que fora requisitado e não resposta evasiva. Aprovado
por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Caco,  Jorge  e  Nelson.  02)  Ao
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Prefeito  e  SMF,  requerendo informações no que concerne ao pagamento  da Empresa Labor,
tendo em vista haver reclamações de que a empresa não está repassando aos funcionários seus
respectivos salários, estando atrasado desde o mês de agosto, segundo relato de funcionários a
empresa informa que o Município não repassou os valores devidos, em contrapartida, o Município
informa não estar em débito com a empresa. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores  Jorge,  Cleber,  Marquinhos  e  Gervásio.  Vereador  Marquinhos  –  01)  À  SMST,
solicitando a sinalização e colocação de redutor de velocidade (quebra-molas), na Rua Augusto
César  Saraiva,  próximo a  Rua Riachuelo.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos
Vereadores Gervásio, Ventania e Raquel. 02) Ao Prefeito, SMSMU E SMMA, solicitando a limpeza
do  terreno  localizado  na  Rua  Dona  Inês,  próximo  a  Prefeitura,  Bairro  Centro.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Ventania, Cleber e Nelson.  Em Nome da
Casa – 01) Externando repúdio ao curador e aos Diretores do Banco Santander, organizadores da
mostra  cultural,  que  fizeram  apologia  da  pedofilia,  zoofilia,  racismo  entre  outras  aberrações.
Aprovado por unanimidade.  Vereadora Raquel – 01)  Ao Prefeito e SMO, solicitando reparo no
buraco que abriu para obras de saneamento na Travessa Independência, nº 168, em frente a
Madeireira  Benk,  Bairro  Camboim.  Aprovado  por  unanimidade.  02)   Ao  Prefeito  e  SMSMU,
solicitando a instalação de parada de ônibus, localizada na Av. Mauá, em frente ao nº 4924, Bairro
Garimpo.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Marquinhos,  Jorge,
Gervásio, Nelson e Maninho. 03) Ao Prefeito e SMSMU, solicitando a limpeza e retirada de lixo e
entulhos na Rua Vicente Tessadri, em frente ao nº 106, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores  Cleber,  Gervásio  e  Dra.  Imilia.  Vereador  Nelson –  01)  À
Brigada Militar, solicitando que os PMs não fiquem apenas no centro e sejam deslocados para os
bairros.  Aprovado por unanimidade,  com a associação dos Vereadores Adão,  Caco, Gervásio,
Ventania, Cleber, Raquel, Jorge e Marquinhos. 02) À SMPU, solicitando providências com relação
a  demora  na  liberação  dos  processos  de  construções.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Caco, Cleber e Ventania. Não havendo mais requerimentos verbais a
serem feitos,  foram lidos  os  Processos  que  aguardam pareceres  e  contestação  dos autores.
Passou-se a votação do  PROC. nº 20.356/248/2017 – Origem do Vereador Marco Antônio da
Rosa  (Marquinhos)  –  PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  nº  072/2017  -  “Sugere  aos
estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Sapucaia do Sul, a inserirem
nas placas de atendimento prioritário, o símbolo Mundial do Autismo”. Em 06/09/2017, discutiram
o  Projeto  os  Vereadores  Marquinhos,  Gervásio,  Caco,  Maninho  e  Raquel;  encaminharam  a
votação os Vereadores Cleber, Adão e Gervásio; em votação foi aprovado por unanimidade, em 1ª
discussão e votação. NESTA DATA, encaminhou a votação o Vereador Gervásio, em votação
foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão  votação.   Não havendo mais processos a
serem votados, passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS.  Vereador Ventania –
06 min.  Cumprimentou a todos. Reforçou o pedido de compressor de dentista, para o Posto de
Saúde do Bairro  Greiss,  pois  o dentista  não está conseguindo trabalhar,  enquanto  há tantas
pessoas precisando. Ainda, a placa de pare na Rua Sancha de Tovar, esquina com a Tenente
Timbaúva, porque estão ocorrendo muitos acidentes. Disse que amanhã inicia a maior festa dos
gaúchos,  Semana  Farroupilha,  convidou  a  todos  para  prestigiar  o  acampamento.  Vereador
Marquinhos – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que precisa cuidar o que vai dizer para não
usar termos pejorativo e baixar o nível da discussão, embora não ser conservador, entende que
tudo tem limite, falando sobre a mostra cultural, feita pelo Banco Santander, com o nosso dinheiro,
verba da Lei Rouanet, inclusive no contrato licitatório dizia que seria para escolas, excelente pois
é cultura. No entanto, na mostra cultural se depararam com um casal, um segurando uma cabrita
para o outro fazer sexo, havia apologia ao racismo, criança veado, a hóstia pão sagrado da igreja
católica,  escrito palavrões.  Portanto,  não tem cabimento e questionou onde estava o aspecto
cultural. Acredita que é putaria, com o dinheiro dos nossos impostos, ou seja, por mais ou menos
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conservador, por mais ou menos de esquerda ou direita, não tem como compactuar com esta
putaria, pois na mostra cultural havia a apologia a pedofilia, zoofilia e racismo, isto não cultura.
Lembrou na Legislatura  passada,  quando veio  para esta  Casa um projeto,  sobre  diversidade
cultural e segundo o projeto nas escolas meninos e meninas poderiam utilizar o mesmo banheiro.
Questionou  se  era  modernidade  ou  putaria  explicita.  Naquela  ocasião,  os  onze  Vereadores
solicitaram que o projeto fosse retirado pelo executivo, pois não teria como dar certo, porque pinto
e perereca não combinam, que os opostos se atraem, isto é fisiológico. Disse que são aberrações,
um absurdo escancarado, enquanto falta dinheiro para saúde, segurança, inclusive o Município de
Sapucaia com uma dívida de mais de sessenta milhões, não tem dinheiro pra nada e compactuar
com  este  tipo  de  coisa,  por  isso  fez  o  requerimento  repudiando  o  Santander,  repúdio  dos
munícipes sapucaienses,  através de seus representantes,  pois  aqui é o ressoar,  o tambor da
opinião pública e não podem compactuar com esta putaria.  Agradeceu e encerrou. Assumiu a
presidência dos trabalhos a Vereadora Raquel.  Vereador Nelson – 06 min.  Cumprimentou a
todos.  Disse  que  quando  veio  o  projeto  da  diversidade  cultural  para  esta  Casa,  receberam
documentos  de  todas  as  igrejas,  pois  era  aberração  do  projeto.  Disse  que  houve  grande
discussão, inclusive não é homofóbico, mas é difícil ver meninos e meninas utilizarem o mesmo
banheiro, difícil até para a cabeça da criança. Em aparte o Vereador Marquinhos, disse que o
projeto foi aprovado pelo conselho municipal de educação, ou seja os professores, mas nesta
Casa houve bom senso e nem foi votado.  Continuando o Orador, falou sobre a importância do
trabalho dos Vereadores, todos projetos neste ano foram bem debatidos, embora sendo a maioria
dos Vereadores da base, alguns projetos esperaram até três meses para ser ajustados, antes
votarem.  Falou  sobre  seu  requerimento  solicitando  providências  com  relação  a  demora  da
liberação de construções, na Secretaria de Planejamento, haja vista a dificuldade e não podem
parar o Município. Disse que a Câmara de Vereadores está dando exemplo, inclusive a reforma
que seria realizada no prédio que o projeto estava pronto a anos e gastariam mais de trezentos
mil, no entanto, os Vereadores decidiram por não fazer a reforma, já que é um prédio novo e se foi
mal construído não era problema deles. Devolverem o dinheiro para o executivo, faz uns três
meses,  para  a  implantação  do laboratório  municipal.  Questionou  cadê  o  projeto?  Sendo  que
Sapucaia é o único Município da região que não tem laboratório e gasta mais de dois milhões por
ano, para pagamento de analises, com o laboratório municipal gastarão em torno de quatrocentos
mil, além da coleta de sangue ser feita no próprio posto de saúde. Disse que não podem trancar,
devem alavancar  o  Município,  este  é  o  papel  do  Vereador,  mas  o  Município  precisa  ajudar.
Agradeceu e encerrou. Reassumindo a presidência dos trabalhos.  Vereadora Raquel – 06 min.
Cumprimentou a todos. Disse que seu pronunciamento vem de encontro ao que foi dito pelos
colegas, sobre o que estão fazendo para benefício da comunidade e tem refletido muito enquanto
sociedade. Disse que este mês estão em campanha pela conscientização sobre a doação de
órgãos no Município, pois no ano de 2016 o Brasil registrou o maior número de doadores efetivos
da história, sendo 2.983. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, atualmente
mais de trinta e três milhões de brasileiros aguardam por transplante, só no Rio Grande do Sul
1288. No nosso hospital, somente três órgãos foram captados pela central de transplante este
ano, isto é muito pouco e por este motivo que precisam fazer uma campanha de conscientização,
para que as pessoas entendam a importância da doação de órgãos. Esta Casa tem se mostrado
solidária com essas praticas e isto lhe orgulha muito, não só pelo fato de ter apresentado a Lei de
incentivo e conscientização sobre a doação de órgãos, mas também os colegas tem demostrado
preocupação, com causas tão nobres, como a doação de sangue que salva vidas e apenas 1,8%
da população doa sangue, número que está dentro dos parâmetros, entretanto está longe da meta
da organização mundial  da saúde.  Também podem citar  a preocupação da Casa,  com quem
apresenta autismo que é transtorno de desenvolvimento, geralmente aparece nos três primeiros
anos de vida, que compromete a habilidade de comunicação e interação social. Segundo dados
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do centro de pesquisa e prevenção de doenças, órgão ligado ao Governo dos Estados Unidos,
existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas no mundo e no Brasil cerca de dois milhões
de autistas. Também a questão do trote telefônico, apresentado pelo Vereador Cleber. O Bullyng,
trazido  pelo  Vereador  Adão,  enfim  poderia  mandar  citar  vários  projetos  apresentados  pelos
colegas, o que denota que não apenas pensam em mudar para melhor nossas praticas como
pessoas,  mas  agem  para  que  isto  aconteça,  estão  tentando  cada  um  fazer  parte  de  uma
sociedade que precisa de inovação e isto deve partir de dentro pra fora. Finalizou, parabenizando
os colegas e principalmente a comunidade sapucaiense que é por ela que estão trabalhando
enquanto agentes políticos. 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. 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, 12 de setembro de 2017. 

                                                                                                                NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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