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            Aos dezessete dias do mês de outubro ano de dois mil e dezessete (17/10/2017),  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 65ª 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: Dra. Imilia – PTB; Gervásio – PP; Maninho – PMDB; Cleber – PP; Jorge – PSD; Adão
– PT; Caco – PMDB; Ventania – PRB; Raquel – PT; Marquinhos – PSB e Nelson – SD. Após
constatar o quórum 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: Projeto de Resolução nº 03/2017 - Origem do Vereador Adão
da Silva; Indicações nºs 162/2017 e 164/2017 – Origem da Vereadora Dra. Imilia; Indicação nº
160/2017 – Origem do Vereador Marquinhos; Indicações nºs 161/2017 e 163/2017 – Origem da
Vereadora Raquel e Ofício resposta ao Ofício nº 121/2017 – Vereador Gervásio Santana. Passou-
se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:  Votação das Indicações: Indicação nº 161/2017 –
Origem da Vereadora Raquel - Ao Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e
Trânsito,  solicitando  a  troca  de  sentido  da  Rua  Pedro  Porfírio  de  Souza  e  da  Travessa
Independência  –  Bairro  Jardim.  Indicação  nº  163/2017  –  Origem  da  Vereadora  Raquel  -  Ao
Executivo, solicitando que seja instituído o “Banco de Leite Materno no Município de Sapucaia do
Sul e a criação do Programa de Incentivo à Doação de Leite Materno”. Indicação nº 160/2017 –
Origem do Vereador Marquinhos – Ao Executivo, no sentido que envie a esta Casa Legislativa,
Projeto de Lei que “Institui  o  Programa de coleta contínua de lixo eletrônico no Município de
Sapucaia  do Sul”.  Indicação nº  164/2017 – Origem da Vereadora Dra.  Imilia  – Ao Executivo,
solicitando  que  sejam  realizados  trabalhos  sociais  junto  aos  abrigos  do  Município  com
adolescentes  que  estejam  na  iminência  de  completar  a  maioridade,  contemplando  o
aperfeiçoamento  profissional  e  educacional  para o desligamento  do abrigo,  com parcerias  da
iniciativa  privada.  Indicação  nº  162/2017  –  Ao  Executivo,  no  sentido  que  envie  a  esta  Casa
Legislativa, Projeto de Lei que “Dispõe sobre os veículos de tração animal e cria o programa de
redução gradativa do número de veículos de tração animal no Município de Sapucaia do Sul.
Todas indicações foram aprovadas por unanimidade. Passou-se aos  Requerimentos Verbais:
Vereadora  Raquel  –  01)  À Academia  Lótus,  parabenizando  os  atletas  Pedro  Motta  e  Deise
Debastiani, pela conquista no campeonato Brazil Open de Taekwondo, que ocorreu em Londrina-
PR. Ainda, reiterando a Mesa Diretora, a realização de Sessão Solene, para homenagear esses
atletas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Dra.  Imilia,
Marquinhos,  Nelson  e  Maninho.  02)  Ao  Prefeito  e  SMSMU,  solicitando  o  patrolamento  e
saibramento na Av. Justino Camboim (sentido morro), Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Gervásio  e  Adão.  03)  Ao  Prefeito  e
SMSMU, solicitando o patrolamento e saibramento na Travessa Passeio (antiga Rua Ari Cabral),
Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Dra. Imilia e
Ventania.  Vereador Marquinhos – 01)  À SMS, solicitando o conserto da geladeira da UBS do
Bairro Cohab Casas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio,
Cleber e Ventania. 02) À SMMA, solicitando a retirada de uma árvore espécie (caneleira) na Rua
Gustavo Jahn, nº 80, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com a associação da Vereadora
Raquel.  03) À Guarda Municipal, Brigada Militar e Delegacia de Polícia, solicitando policiamento
ostensivo na Praça General Freitas, Centro. Aprovado por unanimidade. Vereadora Dra. Imilia –
01)  Ao  Prefeito,  solicitando  informações  quais  os  nomes  dos  integrantes  de  cada  conselho
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municipal?  Descrevendo  se  integrante  do  Governo  ou  sociedade  civil  organizada?  Como  é
realizada a escolha dos integrantes da sociedade civil? Quais são os dias de reunião de cada
conselho? Quais os conselhos que tem CNPJ e estão habilitados para receber doação do Imposto
de Renda? Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Cleber e
Jorge. Vereador Gervásio – 01) À SMST, solicitando a pintura e sinalização horizontal na rótula
da Av. Américo Vespúcio, Bairro Pasqualine, no encontro das Ruas Eliandro Matias de Souza,
Osmar Veeck e Américo Vespúcio. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Cleber, Adão, Maninho, Raquel e Ventania.  02)  À SMSMU, solicitando averiguação no poste de
energia elétrica, em frente ao número 498, da Rua Bela Vista, Loteamento Passo do Garimpo,
Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Jorge.  03)  À Guarda
Municipal, parabenizando os 17 alunos que se formaram no curso de capacitação na Praça do
Céu. Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores. Vereador Cleber –
01) À SME, solicitando informações sobre quando serão abertas as EMEIs que foram inauguradas
ano passado. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Dra. Imilia,
Marquinhos, Gervásio e Ventania. 02) À SMST, solicitando a repintura da faixa de pedestres, na
esquina  da  Rua São  Luiz  com a  Rua Capitão  Camboim.  Aprovado  por  unanimidade,  com a
associação do Vereador  Marquinhos.  03)  À SMSMU e SMMA,  solicitando supressão de uma
árvore na Rua Nely Alves da Silva, nº 510, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Raquel, Jorge e Maninho. Vereador Jorge – 01) À SMSMU e
Prefeito, solicitando o patrolamento e saibramento na Rua Bela Vista. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Marquinhos, Gervásio e Nelson. Vereador Adão –
01)  À Mesa Diretora, solicitando empréstimo da Sala Tiradentes, no dia 09 de novembro, para
realização  de  reunião  da  UAMOSSUL.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Gervásio. Marquinhos e Jorge.  02)  À Família Ballin, externando
condolências  pelo  falecimento  do  Sr.  Alcidônio  Ballin.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação de todos os Vereadores. Vereador Caco – Questão de Ordem: Disse que esteve na
Coordenadoria de Educação em Canoas/RS, para saber sobre a situação da Escola do Bairro
Feliz,  pois  há informações de que seria fechada.   Segundo a Coordenadora Liane,  não será
fechada. 01)  Ao  Pe.  Adilson,  parabenizando  pelos  38  anos  em  nossa  cidade.  Aprovado  por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Nelson,  Marquinhos,  Adão,  Jorge,
Ventania, Dra. Imilia e Maninho.  02)  Parabenizando o Time da Ressaca, pela conquista do 1º
Lugar, no torneio realizado no último domingo, no Catavento. Especialmente o Atleta Evandro, que
foi  o  destaque  do  torneio.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores
Marquinhos,  Nelson,  Maninho,  Cleber,  Jorge,  Ventania  e  Gervásio.  03)  Parabenizando  o
Catavento, organizador do torneio. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador
Ventania. 04) À Mesa Diretora, parabenizando pela economia nesta Casa Legislativa e solicita que
comece ser feito em breve o horário de verão. O Vereador Nelson, disse que foi deliberado em
reunião da Mesa Diretora, que o horário de verão será a partir de 20/11/2017 até 20/02/2018. O
Vereador autor retirou o requerimento. Vereador Ventania – 01) À SMSMU, solicitando a limpeza
entorno do Campo do Operário. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Marquinhos e Caco. 02) À SMO, solicitando o conserto do asfalto, na Rua Santa Luzia. Aprovado
por  unanimidade,  com a associação dos  Vereadores  Jorge,  Caco,  Adão,  Raquel  e  Gervásio.
Vereador Maninho – 01)  À SMSMU, solicitando o recolhimento de resíduos e a roçada junto a
Casa Lar Abrigo Meu Refúgio. Aprovado por unanimidade,  com a associação dos Vereadores
Gervásio, Marquinhos e Jorge. 02) À SMO, solicitando que seja feita a troca e manutenção de 02
(duas) tampas de boca de lobo, na esquina entre a Rua Sílvio Sanson e Avenida Rubem Berta.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Jorge e Raquel.  03) À
SMO, solicitando a troca de tampa de boca de lobo na esquina da Avenida Sapucaia, próximo a
RGE Sul. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Jorge, Ventania
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e  Gervásio.  04)  À  Paróquia  Nossa  Senhora  de  Fátima,  parabenizando  pela  inauguração  do
oratório em honra a Nossa Senhora de Fátima, pelo centenário de aparição e sessenta anos da
paróquia.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Caco,  Dra.  Imilia,
Marquinhos,  Ventania  e  Nelson.  Não  havendo  mais  requerimentos  verbais  a  serem  feitos.
Vereador Gervásio – Questão de Ordem, disse que, esteve hoje na Praça do Céu, onde 17 alunos
se formaram no curso de qualificação, para atender melhor a comunidade sapucaiense. Ocasião
em que o Comandante da Guarda Municipal, sugeriu que fosse realizada nesta Casa, audiência
pública,  cujo  tema fosse o  papel  dos  Guardas Municipais  nas  municipalidades e o  futuro  da
Guarda  Municipal  no  Município  de  Sapucaia  do  Sul.  Portanto,  sugere  a  pedido  da  Guarda
Municipal,  a realização desta audiência. O Presidente da Casa, disse ser um assunto importante
porque a Guarda Municipal desenvolve um papel importante, por isso vão ver uma data talvez
ainda este ano, inclusive farão uma audiência pública sobre a RS 118, no dia 31 de outubro, estão
fazendo o papel enquanto Vereadores porque em novembro sairá a licitação do término da obra.
Foram  lidos  os  Processos  que  aguardam  pareceres.  Neste  momento  o  Vereador  Maninho,
solicitou  a  inclusão  do  Projeto  encaminhado  pela  Mensagem  nº  18/2017.  Foi  aprovado  por
unanimidade.  Passou-se  a  votação  dos  Processos:  PROC.  nº  20.383/275/2017  – Origem do
Poder Executivo – Mensagem nº 018/2017 - “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio
2018-2021  e  dá  outras  providências”.  Nesta  data,  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1ª
discussão e votação.  PROC. nº 20.387/279/2017 – Origem da Vereadora Raquel do Posto –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 086/2017 - “Que institui o Dezembro Vermelho e inclui o
evento no calendário oficial do Município”. Nesta data, discutiram o Projeto os Vereadores
Raquel  e  Marquinhos,  em votação  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em 1ª
discussão  e  votação.  PROC.  nº  20.373/265/2017 –  Origem  do  Vereador  NELSON
BRAMBILA – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 079/2017 – “Institui o Programa adote uma
lixeira  no  âmbito  Municipal”.  Nesta  data,  discutiu  o  Projeto  o  Vereador  Gervásio,
encaminharam  votação  os  Vereadores  Gervásio,  Caco,  Jorge,  Maninho,  Ventania  e
Marquinhos, em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade,  em 1ª discussão e
votação. PROC. nº 20.386/278/2017 – Origem da Vereadora Dra. Imilia – PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO nº  085/2017 -  “Institui  a  campanha de prevenção ao suicídio,  denominada
“setembro amarelo”, no Município de Sapucaia do Sul”. Nesta data, discutiram o Projeto os
Vereadores  Dra.  Imilia,  Raquel,  Gervásio  e  Maninho,  encaminharam  votação  os
Vereadores Marquinhos, Gervásio e Dra. Imilia, em votação o Projeto foi aprovado por
unanimidade, em 1ª discussão e votação.  Não havendo mais processos a serem votados,
passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. Assumiu a presidência dos trabalhos a
Vereadora Raquel – Vice-Presidente. Vereador Nelson – 06 min.  Cumprimentou a todos. Disse
que lhe chamou atenção que igrejas de todas as religiões fizeram um ato contra a rede globo, em
razão das notícias e novelas. Falou que pouco assiste a programação da globo, pois é uma pouca
vergonha, falta de respeito com a sociedade, onde a vagabundagem e o crime se tornam natural,
portanto, um tapa na cara da família brasileira, a rede globo alega que acontece na vida real. Em
a parte o Vereador Marquinhos, disse que por causa da novela Força do Querer, uma menina de
14 anos, que fugiu de casa, pois queria ser igual a Bibi – traficante, é força de indução da globo.
Continuando o Orador disse que a globo é verdadeiro lixo. Em a parte a Vereadora Raquel disse
que “globo, penso e logo desligo”. Continuando o Vereador Orador disse que falam da ação em
torno de tráfico, é uma página negra e não tem nenhum exemplo bom, mesmo com os bailes funk,
que reúnem crianças e além do funk, sexo e prostituição, é uma pouca vergonha. Em a parte o
Vereador  Gervásio  disse  que  se  as  pessoas  tiverem  o  discernimento  de  escolherem,  há
programas bons, como campo e lavoura; globo repórter, mas em sua residência não assistem a
maioria da programação. Continuando o Vereador Nelson disse que as novelas são lixo, alguns
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programas jornalísticos são tendenciosos e muitas coisas ruins são atraídas pelas novelas, mas a
globo sempre coloca na sua programação o que dá mais audiência que geralmente é porcaria.
Disse  que  se  os  órgãos  fiscalizatórios  da  imprensa  fizerem  alguma  coisa,  vão  dizer  que  é
perseguição ou ditadura, mas as vezes é necessário atitude. Em a parte o Vereador Marquinhos,
falou sobre uma reportagem do Fantástico onde foi feito apologia daquela mostra, onde a criança
apalpou  um  homem,  que  aquilo  estava  correto.  Recentemente  houve  outra  reportagem  no
domingo espetacular, com o contraditório, que a criança apalpar um homem pelado, está sendo
violentada, abusada e no futuro terá graves problemas psicológicos, segundo psicólogos, acredita
que a mãe da criança deveria ser presa e todos inclusive quem compartilhou nas rede sociais
serão indiciados e punidos por pedofilia. O Vereador Nelson, agradeceu e encerrou, reassumindo
a presidência. Vereadora Raquel – 06 min. Cumprimentou a todos. Agradeceu as pessoas que
tem interagido através da página do seu mandato, com sugestões, propostas, elogios e críticas,
pois entende que os Vereadores devem ter proximidade da população, não apenas no período
eleitoral. Disse que procura manter a comunicação, pois a integração com a população ajudará
resgatar o interesse pela boa política, ou seja, a política que serve o eleitor e não que se serve do
eleitor. Disse que durante sua campanha, não fez promessas absurdas, apenas que trabalharia e
está cumprindo,  procura atender  as demandas lhe direcionadas,  encaminhando para o Poder
Executivo, muitas em andamento outras já concluídas. Salientou que procura fazer uma conversa
com a população, através de sua página, informando sobre as atividades de Vereador, que é
legislar, fiscalizar e principalmente ouvir, só assim poderão fazer diferente e deixarão um legado
de esperança que é possível fazer a boa política com a participação popular. Finalizou dizendo
que participou de audiência pública sobre a intenção do Governo do Estado em fazer uma PPP –
Parceria Pública Privada na Corsan. Sugeriu que no Município seja feito um amplo debate, que
esta Casa realize uma audiência pública, visto que é um tema de fundamental importância, pois a
água é um patrimônio de todos. Ainda, há relatos que terão mais de 140% de aumento na tarifa de
água e esgoto. Vereador Nelson em a parte, disse que precisam ver o assunto e dar algumas
ideias,  visto que aumento de 140% é discutível.  A Vereadora Raquel,  agradeceu e encerrou.
Vereador Maninho – 06 min. Referente a situação da Corsan, disse que há obrigatoriedade deles
executarem os planos municipal e nacional de abastecimento, as concessões tem prazos a serem
cumpridos, no entanto não pode acabar estourando no bolso do contribuinte, por isso devem irem
para o debate para que isto aconteça da melhor forma para os dois lados. Em a parte o Vereador
Jorge disse que esta pauta é muito importante, inclusive no mandato do Prefeito Ballin, a cidade
foi  cortada em diversos pontos e as obras ainda não foram concluídas.  Falou ainda,  que em
Sapucaia  apenas  8% a  10% do  esgoto  é  tratado,  o  restante  é  rede  mista,  acontece  que  é
aprovado com fossa e filtro, mas os moradores ligam direto para não precisarem limparem seus
filtros, assim acaba caindo no rio e voltando para as residências, tornando os custos maiores. Em
a parte o Vereador Marquinhos disse que, não apenas pelo Plano de Saneamento, mas também
pelo rolamento da dívida do Governo Federal com o Governo do Estado que inclusive também
abarca o Banrisul. Ainda, segundo as informações a tarifa da água vai aumentar em 140%, isto
inviabiliza, então poderá ser feito a municipalização da água, que é outro assunto que deve ser
discutido. O Vereador Maninho disse precisa ser feita uma ampla discussão, pois é  papel do
Vereador estar à frente desta questão. Em a parte o Vereador Adão disse que segundo o Projeto,
se o contribuinte paga cem reais, passará a pagar cento e setenta, então espera que o Prefeito
Link  não aceite,  porque se aceitar  vão perder  o  fundo,  e no PPP o que acontece é que os
empresários vão faturar cinco anos, pra depois começar a investir, portanto é um abuso. Vereador
Maninho disse que tem no Município o Plano de Saneamento Básico, portanto precisam debater
para ver a melhor forma que conseguem trabalhar. Agradeceu e encerrou. Questão de Ordem o
Vereador Nelson disse é necessário o debate. Questão de Ordem o Vereador Adão disse que em
cinco anos a empresa vai faturar e depois começar a investir, isso não dá certo, pois já fizeram no
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Município de Uruguaiana e depois de cinco anos a empresa não quis mais. Questão de Ordem o
Vereador Gervásio disse que a questão da audiência pública é pertinente. Ainda, que esteve nas
obras do Arroio José Joaquim e o que se vê sendo despejado “in natura”,  a coisa é feia, no
entanto,  a  corda  não  pode  arrebentar  no  bolso  da  população.  Vereador  Cleber  –  06  min.
Cumprimentou a todos.  Disse que voltará ao tema que continua sem resposta, portanto, vai
questionar  ao  Prefeito  se  ele  tem  conhecimento  do  que  é  uma  Comissão  Parlamentar  de
Inquérito, que pode ser por irregularidade ou má gestão, porque não há mais explicação terem
duas escolas de educação infantil fechadas, pois não teve nenhuma resposta do Secretário de
Educação,  sobre  quando serão abertas.  Disse  o  que  muda na vida  das  pessoas  quando os
Vereadores fiscalizam e quando a Prefeitura executa, seja abrir as escolas para a população, que
inclusive uma delas já foi depredada, roubada, até nas residências do entorno já iniciaram os
furtos.  Solicitou  que  alguém  da  administração  responda  ao  Legislativo,  pois  é  inadmissível
estarem no final de outubro sem resposta. Disse ser Vereador de primeiro mandato, mas sabe o
que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito,  acredita que não há irregularidade pela atual
administração, mas tem má gestão. Disse que em breve será publicado o Edital para as vagas da
educação infantil e certamente faltará muitas vagas, sabendo que há escolas de educação infantil
que estão de portas fechadas.  Em a parte o Vereador  Marquinhos disse que há má gestão,
porque houve um prejuízo de aproximadamente seiscentos mil para o Município, por omissão do
Secretário Municipal de Educação, que não solicitou um guarda para a escola, portanto, parabéns
ao Poder Legislativo, pois quase todos os Vereadores chamaram atenção e foram no local, foi
então  que  tomaram providências.  O Vereador  Cleber  disse que uma CPI  não  é  para  cassar
prefeito e sim para orientar para onde o Governo tem que ir, porque não tem plano de governo.
Em a parte a Vereadora Imilia disse que quando houve o movimento, inclusive a imprensa esteve
no local, na ocasião o Secretário afirmou que em seis meses a escola estaria aberta. O Vereador
Cleber, disse não ter feito campanha prometendo que seria campeão de projetos, mas que talvez
fosse  campeão de  fiscalização.  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 quinze. 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 outubro de 2017. 

                                                                                                                NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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