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               Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete
(14.09.2017), 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
57ª 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);  CLEBER  (PP);  GERVÁSIO  (PP);  IMILIA  (PTB);  MARQUINHOS  (PSB);
RAQUEL (PT); NELSON (SD); VENTANIA (PRB) 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 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: Ofcs. nºs 1406/17, 1411/17, 1415/17, 1419/17, 1420/17,1421/17,
1422/17,1428/17,  1429/17,  1441/17,  1461/17,  1463/17,1467/17,  1470/17,1473/17,
1474/17, 1476/17, 1477/17, todos do GP; Telegramas do Ministério da Educação; ATAS
nºs  9965  e  9971,  que  foram  aprovadas  por  unanimidade,  sem  alterações,  nem
retificações.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:   Passou-se  aos
Requerimentos Verbais: Vereadora RAQUEL – 01) Ao Prefeito, solicitando a retirada de
lixo e entulhos na Av. Luiz Pasteur, em frente ao nº 1830, Bairro Primor. Aprovado por
unanimidade.  Vereador  MARQUINHOS  –  01) Ao  Prefeito,  BM,  Guarda  Municipal,
solicitando que sejam tomadas providências, referentes à perturbação do sossego alheio,
que vem ocorrendo na Rua João Cândido, nº 120, onde está localizado o “Tele Ceva dos
Guris”.  Aprovado por  unanimidade.  02) Ao Prefeito  e  SMST,  solicitando colocação de
sinaleira  na  Rua  Monteiro  Lobato,  com  a  Avenida  José  Joaquim,  no  Bairro  COHAB
Blocos.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação dos Vereadores Caco,  Gervásio,
Nelson, Maninho, Raquel e Jorge. Vereadora IMILIA – 01) Ao Prefeito, considerando as
diversas  reclamações  que  chegaram  ao  Gabinete  da  Vereadora  no  que  tange  aos
professores de apoio para os alunos com necessidades especiais; considerando ainda
que os professores tem dificuldade  de lecionar sem o devido auxílio de professores de
apoio em salas de aula em que há alunos com necessidades especiais, faz-se necessário
os seguintes questionamentos: 1) Há atualmente quantos alunos por sala de aula? 2) Há
professor de apoio em todas as turmas em que tem alunos com necessidades especiais?
3) Há quantos alunos especiais em cada sala de aula? 4) Há quantos professores de
apoio  nas  escolas  municipais?  Destaca  ainda  que  foram  diversas  denúncias  que  se
assemelham  a  este  caso,  ao  qual  não  há  suporte  às  crianças  com  necessidades
especiais  matriculadas  no  ensino  regular,  bem  como,  solicita  que  seja  verificada  a
situação das escolas que tenham alunos que necessitam de atenção especial. Outrossim,
conforme  o  art.  3º,  parágrafo   único,  da  Lei  12.764/12,  as  crianças  com  autismo
matriculadas  nas  classes  comuns  do  ensino  regular  têm  direito  a  acompanhante
especializado.  Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Jorge.  02) Ao
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Prefeito,  visto  que  em  janeiro  fora  protocolado  pedido  de  informações  ao  Executivo
Municipal,  requerendo informações no que tange a dívida vencida e vincenda deixada
pela administração do ex prefeito Vilmar Ballin,  para a atual administração, aprovado por
unanimidade, passados seis meses adveio resposta a este Poder Legislativo. Ocorre que
diversos questionamentos no pedido de informações estão obscuros, assim requer seja
detalhadamente  respondido  o  pedido  de  informações  realizado  por  esta  Casa  ao
Executivo Municipal,  as respostas não conferem com as perguntas,  desta forma, fora
enviado  a  relação  de  restos  a  pagar  mas  não  menciona  os  credores  nos  valores
correspondentes; os quesitos a,b,c,d,j,k,l, não foram devidamente respondidos, ao qual
fora  solicitado  a  descrição  dos  credores  e  valores,  restando  estes  questionamentos
prejudicados.  Aprovado  por  unanimidade,   com associação  dos  Vereadores  Cleber  e
Jorge. Vereador GERVÁSIO – 01) À SMSMU e SMO, solicitando melhorias no ponto de
parada de ônibus do calçadão, na Avenida Sapucaia, Centro, no local não há assentos,
existem muitos desníveis e um grande buraco, que já causou acidentes e transtornos,
para quem tem dificuldades de locomoção. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Caco, Cleber e Jorge. 02)  À SMO, solicitando limpeza e desobstrução de
um bueiro,  na Travessa Santa Cruz,  em frente ao nº  117,  Bairro  Sete.  Aprovado por
unanimidade, com associação do Vereador Cleber.  Vereador CLEBER – 01) À SMO,
solicitando a colocação de tampa em um bueiro na Rua Áureo Camboim, nº 116, Bairro
Fortuna. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Marquinhos
e Caco.  Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito e SMO, solicitando o desentupimento da
boca de lobo, bem como, troca da tampa do mesmo, localizada na Rua Arnaldo Eitelvan,
próximo  ao  nº  16,  esquina  com  a  Rua  Beira  Campos,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por
unanimidade, com associação do Vereador Nelson. 02) Ao Prefeito e SMST, solicitando a
recolocação de placa indicando parada de ônibus, na Rua João Fernandes Primeiro, no
poste próximo ao nº 65, pois  o local já é ponto de parada a muitos anos, nos últimos dias
devido ao vandalismo a mesma foi  retirada do local.  Aprovado por unanimidade, com
associação  dos  Vereadores  Cleber  e  Gervásio.  Vereador  CACO  –  01) Ao  Prefeito,
solicitando a colocação de parada de ônibus, próximo ao Hospital, com iluminação, onde
foi  retirada  a  existente  para  obras.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Jorge e Marquinhos. 02) À SMS, solicitando que coloquem um novo médico
no Posto de Saúde do Bairro Boa Vista para substituição da médica que está saindo.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Adão,  Raquel  e
Gervásio. 03) À Real Rodovias, solicitando a troca de rota da lotação que passa na Rua
Rio Grande, até que a mesma seja asfaltada. Aprovado por unanimidade, com associação
dos  Vereadores  Ventania,  Jorge  e  Marquinhos.  04) Ao  Prefeito,  solicitando  melhor
iluminação  na  parada  de  ônibus  do  calçadão.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador
MANINHO – 01)  À SMO, solicitando a troca de uma boca de lobo na Avenida Ruben
Berta, esquina Rua Independência. Aprovado por unanimidade. 02) À SMO, solicitando a
troca de boca de lobo na Rua Manoel Tavares, nº 94, Bairro São José. Aprovado por
unanimidade,  com associação dos Vereadores Caco,  Cleber  e  Ventania.  03) À SMO,
solicitando  o  reparo  do  acesso  à  cadeirantes  na  esquina  da  Rua  Otaviano  Silveira,
esquina  com  Avenida  Açoriana.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Cleber,  Adão, Caco,  Marquinhos e Raquel.   Vereador NELSON – 01) Ao
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Prefeito e SMS, solicitando modificações na forma que estão sendo encaminhadas as
requisições para exames, pois há muitas reclamações sobre a demora para realização
dos mesmos. Aprovado por unanimidade com associação dos Vereadores Marquinhos,
Imilia, Gervásio, Adão e Caco.  02) À SMO, solicitando melhorias no esgoto da travessa
São Cipriano, visto  que, os canos passam dentro de inúmeras residências, causando
transtornos. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Jorge. Passou-se
ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Vereador  GERVÁSIO  –  (06min.)  –
Cumprimentou a todos. Iniciou falando da parada de ônibus do calçadão, pois sabe-se
que grande parte dos sapucaienses se utiliza do transporte público, mas a situação desta
parada é muito ruim, existem buracos, várias pessoas idosas já se machucaram, não tem
onde sentar, as pessoas aguardam o transporte de pé, sendo necessário com urgência
resolver estes problemas e melhorar naquela parada de ônibus, que é uma das principais
da cidade. Em aparte o Vereador Jorge disse que além de todos os problemas citados,
também existe outro, que é pelo fato de estar em desnível o asfalto naquele local, assim
quando chove alaga bastante e se os ônibus entram muito rápido molham as pessoas que
estão ali. Continuando o Vereador Orador disse que um amigo seu, que costuma viajar
muito pelo mundo todo, falou que ao descer na Estação Trensurb aqui em Sapucaia, teve
a impressão de estar em Bombaim, na Índia, sabendo-se mesmo que apenas por fotos a
difícil situação da Índia, é lastimável a comparação com nosso Município, fica o Vereador
Orador muito triste com isso e pensa que o Poder Público deve tomar providências quanto
a isso.   Falou sobre a Rua Justino Camboim, o quanto está complicado  andar naquela
via,  em determinados horários é praticamente impossível  atravessar  a pé,  tamanho o
número de carros no local, tamanha a importância de que todos os Edis ajudem o Poder
Público de alguma maneira para duplicar a Rua Justino  Camboim, bem como, ressaltou a
dificuldade de tráfego em outras vias da cidade, como Theodomiro Porto da Fonseca,
Vinte e Cinco de Julho, entre outras, é necessário pensar a cidade daqui a vinte, trinta
anos,  o  Executivo  deve  pensar  nisso  ou  a  cidade  entrará  em colapso.  Em aparte  o
Vereador Cleber disse que o Prefeito Link participou de reuniões com a Metroplan sobre a
duplicação da Justino Camboim, ou seja, o Executivo tem que chamar a responsabilidade
para si, participando dos grandes debates da cidade, mesmo não concluindo a obra em
sua gestão, mas deixe para daqui alguns anos acontecer a inauguração, ressaltando que
ao conversar com o Sr. José Benk, confirmou-se o quanto é grande o movimento na Rua
Justino  Camboim.  Continuando  o  Vereador  Orador  disse  que  todos  nós  devemos
engendrar  grandes esforços,  tanto  Vereadores,  quanto  sociedade civil  organizada,  de
outra  forma  teremos  problemas  muito  maiores  logo  a  frente.  Agradeceu  e  encerrou.
Vereador IMILIA – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou falando da situação  de uma
senhora que esteve em seu Gabinete, pedindo ajuda, pois havia sido vítima do golpe do
bilhete premiado,  explanando a Vereadora Oradora sobre o assunto,  para que outras
pessoas também não tenham este problema. Falou que iniciou-se uma agenda positiva
neste  mês  de  setembro,  que  é  o  mês  “setembro  amarelo”,  onde  busca-se  a
conscientização da prevenção ao suicídio, fizeram trabalhos de distribuição de material
sobre o assunto,  conversando com a comunidade, material no qual pontuam no mínimo
cinco  sinais  que  indicam  o  comportamento  de  um  suicida,  levando  também  uma
orientação,  visto  que  essas  pessoas  que  buscam  o  suicídio,  em  geral  sentem-se
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abandonadas, não têm com quem conversar,  divulgaram também informações sobre o
trabalho desenvolvido pelo grupo AMA – Amigos Anônimos, ressaltando que no dia em foi
feito este trabalho no calçadão, ouviram muitos relatos, sobre suicídios, chegando a ser
comovente, o que confirma  o quanto é sério o tema suicídio, sabendo-se que o que mais
leva a isso é a Depressão, que nos dias de hoje tem sido considerada a doença do
século, sendo que por trabalhar com direito previdenciário tem visto o quanto se busca
benefícios por causa da depressão, um assunto que precisa ser divulgado e trabalhado,
para que pessoas não retirem suas vidas por diversos motivos, portanto fazendo este
trabalho de conscientização e prevenção ao suicídio, durante todo o mês de setembro,
ressaltando que há duas cidades aqui no Rio Grande do Sul, Três Passos e Três de Maio,
estão entre as cinco cidades com maior índice de suicídio no Brasil, ou seja, algo sério
que precisa ser trabalhado, conscientizado e orientado, devendo ser tratado realmente o
suicídio  como  doença  pública,  é  preciso  investimento  de  fato  para  a  questão  da
depressão e do suicídio.  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, 14 de setembro de 2017. 

                                                                                              NELSON BRAMBILA
                   Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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