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            Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (21/09/2017),  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 59ª 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; Ventania – PRB; Adão – PT; Gervásio – PP; Dra. Imilia – PTB; Cleber –
PP; Raquel – PT; Maninho – PMDB; Caco – PMDB; Marquinhos – PSB e Nelson – SD. 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 1417/2017; 1446/2017; 1459/2017; 1460/2017;
1462/2017;  1466/2017;  1468/2017;  1475/2017;  1472/2017;  1471/2017;  1438/2017;  1469/2017;
1444/2017;  1414/2017;  1431/2017;  1443/2017;  1437/2017;  1432/2017;  1436/2017;  1439/2017;
1442/2017;  1416/2017;  1445/2017 todos do Gabinete  do Prefeito;  Indicações  nºs  158/2017  e
159/2017 – Origem do Vereador Marquinhos; Projeto de Lei Legislativo nº 085/2017 – Origem da
Vereadora Dra. Imilia e Mensagem nº 018/2017; ATA nº 9972, que foi aprovada sem retificações,
nem alterações. Passou-se ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:  Votação das Indicações:
Indicação nº 158/2017 – Origem do Vereador Marquinhos – Ao Executivo, no sentido que envie a
esta Casa Legislativa Projeto de Lei que Institui no Município de Sapucaia do Sul, o Programa de
Auxílio  Creche  às  mães não  atendidas  na rede pública.  Indicação nº  159/2017  –  Origem do
Vereador Marquinhos - Ao Executivo, no sentido que envie a esta Casa Legislativa Projeto de Lei
que Assegura matrícula para aluno portador de deficiência locomotora na Escola Municipal mais
próxima  da  sua  residência,  no  Município  de  Sapucaia  do  Sul”.  Aprovadas  por  unanimidade.
Requerimentos Verbais: Vereadora Raquel – 01)  Ao Prefeito e SMO, solicitando a verificação
de um bueiro na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 428, Bairro Vacchi. Aprovado por unanimidade,
com a associação do Vereador Ventania.  02)  Ao Prefeito e SMO, solicitando o reparo de um
buraco  na  Av.  Américo  Vespúcio,  em  frente  ao  nº  1454,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por
unanimidade,  com  a  associação  do  Vereador  Marquinhos.  03)  À Mesa  Diretora  desta  Casa,
solicitando a realização de Sessão Solene para homenagear o Mestre Alex Prestes  da Academia
Lótus e os três alunos que representaram o Município em competições internacionais. Aprovado
por unanimidade. Vereador Marquinhos – 01) À SMS, encaminhando denúncias de pacientes do
Postos de Saúde do Bairro Itapemirim a Capão da Cruz, que deixaram de ser atendidos, devido
as  enfermeiras  responsáveis  alegarem  a  falta  de  limpeza  no  local,  o  que  poderia  afetar  a
qualidade de atendimento. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber
e Ventania.  02)  À SMS, comunicando a dificuldade encontrada pelos moradores do Bairro Vida
Nova e Condomínio Ilha Bela, que primeiramente eram atendidos no Posto de Saúde do Bairro
Jardim América e agora passaram a ser atendidos no Postão. Aprovado por unanimidade, com a
associação  dos  Vereadores  Cleber,  Raquel  e  Ventania.  03)  À  SMO  e  Guarda  Municipal,
solicitando  a  limpeza  e  policiamento  no  Cemitério  João  XXIII,  Bairro  Primor.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Jorge, Gervásio, Nelson e Cleber.  04) À
RGE Sul, solicitando a poda de 02 (duas) árvores, cujos galhos estão encostando na rede elétrica,
na Rua Maria Silveira, em frente ao nº 272, Bairro João de Barro. Aprovado por unanimidade.
Vereador Gervásio – 01)  À SMST, solicitando estudo para implementação de um semáforo no
cruzamento da Rua 25 de Julho, esquina com a Rua Santa Maria, Bairro Vargas. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Jorge e Ventania. 02) À Empresa OI S/A,
solicitando com urgência intervenção num poste localizado na Rua São Jorge, em frente ao nº
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268,  Bairro São José.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores  Cleber,
Ventania e Maninho. Vereador Cleber – 01) À SMO, solicitando reparo na Julieta Lemos Saeger,
nº 60, Loteamento Nascer do Sol. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Gervásio e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, Vice-Prefeito, Procuradoria Geral, Secretaria da Saúde,
Gestão Pública, solicitando o cancelamento do contrato com a Empresa LABOR, devido a falta de
pagamento dos funcionários desta empresa. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Adão, Ventania, Marquinhos, Jorge, Gervásio, Raquel e Dra. Imilia. Vereador Jorge –
01)  Ao Prefeito e SMO, solicitando providências em relação a situação do Bairro Parque Joel,
onde a um mês atrás,  foram colocados canos no acesso onde tem o córrego, porém já está
rompendo  novamente,  inclusive  destruiu  os  tapa  buracos.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia e Gervásio. 02) À SMO, solicitando providências na
Rua  Cascata,  em  razão  de  que  estão  formando  crateras  próximo  ao  cordão.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio e Dra. Imilia. Vereador Adão – 01) Ao
Prefeito, SME E EMEI Dalila da Silveira Oliveira, parabenizando a Diretora Viviane Corrêa Liska, a
Vice-Diretora Estela Mares Swiatovy e todo quadro funcional da EMEI Dalila da Silveira Oliveira.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos e Nelson. 02) À EMEI
Dalila  e  RGE Sul,  solicitando a  colocação de um transformador  para  atender  a EMEI  Dalila.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia,  Ventania, Gervásio,
Cleber e Jorge. Vereador Maninho – 01) À SMSMU, solicitando a troca de Lâmpadas nos postes
localizados na Rua Edi  Ely  Scopel,  Bairro Colonial,  uma vez que a rua está totalmente sem
iluminação.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Jorge  e
Raquel. 02)  À SMO, solicitando o recapeamento asfáltico da Rua Primo Vacchi. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos e Ventania. 03) À SMSMU,
solicitando providências com a relação a Rua da Ladeira, Loteamento Bela Vista, seja a colocação
de material base, passado o maquinário e trabalhado a questão das canaletas laterais. Aprovado
por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Dra.  Imilia,  Raquel,  Cleber  e  Nelson.
Vereador Nelson – 01) Às SMSMU, SMST e SMO, solicitando que seja providenciado as rampas
de acesso aos cadeirantes, nos finais das faixas de segurança em todas as ruas e avenidas do
Município. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Raquel, Gervásio,
Marquinhos, Jorge e Ventania.  02)  Ao DETRAN/RS, solicitando que faça uma vistoria e envie
laudo, solicitando e autorizando a instalação de mais um DETRAN no Município de Sapucaia do
Sul.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Adão,  Gervásio,  Cleber,
Marquinhos,  Jorge,  Dra.  Imilia,  Adão 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 dos Projetos. Neste momento o Vereador Maninho, solicitou a inclusão do
Projeto encaminhado pela Mensagem nº 19/2017. Foi aprovado por unanimidade. Passou-se a
votação do PROC. nº 20.382/274/2017 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 19/2017 –
PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 016/2017 - “Altera e consolida a redação da Lei Municipal nº
3.179, de 30 de dezembro de 2009 – que Dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de
Sapucaia do Sul – e dá outras providências”.  NESTA DATA, encaminharam votação favorável
os  Vereadores  Cleber,  Raquel  e  Gervásio,  em  votação  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.379/271/2017 – Origem do Vereador
Gervásio Santana – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 084/2017 - “Denomina Museu de Arte
Urbana – MAAU o espaço de grafitagem na Passagem Subterrânea Hasan Mustafa no Município
de Sapucaia do Sul”. Em 19/09/2017 discutiram o Projeto os Vereadores Marquinhos e Gervásio;
encaminhou a votação o Vereador Gervásio; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade,
em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, discutiu o Projeto o Vereador Gervásio, em votação
o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade  em  2ª  discussão   votação.   PROC.  nº
20.377/269/2017 – Origem do Vereador Gervásio Santana – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº
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082/2017  -  “Institui  a  Semana  da  Árvore  Sapucaia  no  Município  de  Sapucaia  do  Sul”.  Em
19/09/2017  discutiram  o  Projeto  os  Vereadores  Gervásio  e  Imilia;  encaminhou  a  votação  o
Vereador  Gervásio;  em votação  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em 1ª  discussão  e
votação.  NESTA DATA, discutiu o Projeto o Vereador Gervásio, em votação o Projeto foi
aprovado por unanimidade em 2ª discussão  votação.  PROC. nº 20.374/266/2017 – Origem
do  Vereador  ADÃO  DA SILVA –  PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  nº  080/2017  –  “Institui  a
Semana Municipal de Incentivo à doação de medula óssea no Município de Sapucaia do Sul”. Em
19/09/2017 discutiram o Projeto os Vereadores Raquel, Marquinhos, Adão, Gervásio e Imilia; em
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação.  NESTA DATA, o
Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão  votação.  PROC. nº 20.352/244/2017
–  Origem do  Vereador  Gervásio  Santana  –  PROJETO  DE LEI  LEGISLATIVO  nº  069/2017  -
“Declara de utilidade pública municipal o Grupo de Tradição e Folclore Tropilha Crioula – GTF
Tropilha Crioula”. Em 19/09/2017 discutiram o Projeto os Vereadores Raquel, Marquinhos, Cleber,
Gervásio; encaminharam a votação os Vereadores Gervásio, Marquinhos e Ventania; em votação
o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação.  NESTA DATA, discutiu o
Projeto o Vereador Gervásio, em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª
discussão  votação.  Não havendo mais processos a serem votados, passou-se ao  ESPAÇO
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS.  Vereador  Jorge  –  06  min.  Cumprimentou  a  todos.  Iniciou
questionando aos Vereadores se ouviram uma reportagem, sobre o asfalto em Porto Alegre, que o
asfalto deveria durar dez anos, porém durava apenas um ano. Disse que em Sapucaia remendos
localizados são feitos o famoso “JB”, inclusive recentemente estiveram no Bairro Parque Joel,
onde a situação era precária, estavam fazendo um serviço, entendeu que seria para amenizar
pois na primeira chuva iria romper novamente e realmente aconteceu foi serviço desperdiçado.
Em  a  parte  o  Vereador  Marquinhos,  disse  ter  visto  a  reportagem  e  segundo  o  técnico  da
Prefeitura, não era asfalto e sim recapeamento asfáltico e pelo valor seria para aproximadamente
dois anos. Continuando o Vereador Jorge, disse que estava errado, pois embora o recapeamento
não pode durar  o que está durando,  ou seja  estão fazendo porcaria,  assim como fazem em
Sapucaia. Em aparte o Vereador Marquinhos disse ter ouvido a reportagem e houve denúncia por
isso deveriam ouvir as duas partes, não sabe quem está certo ou errado, mas essa foi a resposta
do engenheiro especializado, que o contrato estava de acordo com as necessidades financeiras
do Município e era para dois anos. Continuando o Vereador Jorge ele se equivocou ou é leigo,
pois recapeamento asfáltico é quando o asfalto está trincando e não tem nada a ver com tapa
buracos. Em parte o Vereador Gervásio, disse que foram consertados os buracos na Rua Santa
Luzia, faz uns vinte dias, mas já foram abertos novamente e quem paga a conta é o cidadão
sapucaiense, não está certo. Continuando, o Vereador Jorge disse que isto é roubo do dinheiro
público e no nosso Município não é diferente, tanto que os remendos feitos recentemente na
Avenida Mauá, já estão abertos novamente. Em a parte, o Vereador Marquinhos falou sobre o
asfalto de Porto Alegre, o técnico da prefeitura especialista em asfalto, fica surpreso dele não
entender nada, sendo assim vai sugerir ao Prefeito de Porto Alegre a contratação do Vereador
Jorge Barbosa. Continuando o Vereador disse não ser engenheiro, mas conhece porque trabalhou
na  área,  era  encarregado  de  equipe  de  auto  estrada.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador
Marquinhos – 06 min.  Cumprimentou a todos. Iniciou questionando o Prefeito de Porto Alegre,
como contrata um engenheiro especialista em asfalto e deixa o Vereador Jorginho. Em a parte o
Vereador Jorge disse, nunca ter visto fazerem recapeamento asfáltico em buracos, isso prova o
quanto é leigo. Continuando o Vereador Marquinhos, sugeriu novamente que o Prefeito de Porto
Alegre contrate o Vereador Jorginho. Falou sobre o cemitério da Primor, que virou um local de
encontro sexuais, drogas e etc, portanto precisam reparar um erro, pois devido a tantas denúncias
deste Poder Legislativo a Prefeitura construiu um muro,  o que piorou a situação, pois ficou mais
seguro para esses encontros, então o ideal é a colocação de grades e iluminação. Falou ainda



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

sobre o contrato com a Empresa Labor, inclusive na Legislatura passada já havia essa pendenga,
onde a Empresa acusa a Prefeitura a Prefeitura acusa a Empresa. Inclusive quando o Prefeito
Link assumiu, ele quis fazer a quebra de contrato, não sabe o termo usado, mas foi negado pelo
Judiciário,  mas o  contrato não vai  ser  renovado.  Falou também sobre o Projeto do Vereador
Brambila, para outro DETRAN na cidade, porque quando não existe concorrência o atendimento é
péssimo.  Sobre  a  situação  do  Posto  Itapemirim,  os  Vereadores  Gervásio  e  Cleber  fizeram
excelente trabalho. Ainda, falou da sapiência do Vereador Gervásio, pois embora pessoas sejam
insubstituíveis  emocionalmente  caso  do  saudoso  Zequinha,  mas  tecnicamente  o  Vereador
conseguiu o Paulo Roberto, excelente caráter, probo, digno e competentíssimo. Falou sobre a
polêmica da cura gay, mas como curar se não há doença e o que nos interessa o opção sexual
das pessoas, o importante é serem felizes.  Agradeceu e encerrou. Vereador Nelson – 06 min.
Cumprimentou a todos. Disse que achou interessante quando o Vereador Jorge disse ao Vereador
Marquinhos, “Errado”. Em a parte o Vereador Jorge disse ter falado porque tem conhecimento,
trabalhou na área. Continuando o Vereador Nelson, disse ter visto a reportagem e realmente eram
10 anos o recapeamento e não tapa buraco, o tapa buraco eram alguns centímetros o resto era
areia. A RBS TV contratou uma empresa especializada e independente para pesquisar e acharam
milhares de problemas. Disse que aqui foi aprovada uma Lei que diz que asfalto deve ter seis
centímetros. Em a parte o Vereador Marquinhos, disse que o projeto é de sua autoria e prevê a
espessura de seis centímetros, seguindo normas da ABNT. Continuando o Vereador Nelson disse
que exemplo foi na Av. Justino Camboim, fizeram tapa buraco e recapeamento asfáltico; na Av.
João Pereira de Vargas, em frente ao Nacional, há rachaduras e precisa recapeamento. Falou
sobre as invasões, o pessoal esteve aqui, ocasião em que os Vereadores explicaram que a área é
estadual, portanto não poderiam intervir em questão jurídica. Em a parte o Vereador Marquinhos
disse que naquela ocasião explicou para os representantes que os Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário são harmônicos e independentes, e o Poder Judiciário já sentenciou, tem mandado,
então foge da alçada do Poder Legislativo. A solução seria a Assembleia Legislativa do Estado,
através da Comissão de Direitos Humanos, peticionar junto ao Estado alguma área. Continuando
o Vereador Nelson falou sobre a ampliação da emergência do Hospital,  parte do valor  foi  da
Câmara de Vereadores, na Legislatura passada. Disse que assim como vai acontecer agora, a
Câmara  de  Vereadores,  repassou  dinheiro  para  a  implantação  do  Laboratório  Municipal.
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 dez 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,
21 de setembro de 2017. 

                                                                                                                NELSON BRAMBILA
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