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            Aos vinte e um dias do mês de novembro ano de dois mil e dezessete (21/11/2017),  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 75ª 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); Ventania (PRB); Adão (PT); Maninho (PMDB); Nelson (SD); Raquel
(PT);  Gervásio (PP);  Marquinhos (PSB);  Jorge (PSD);  Caco (PMDB) e  Cleber  (PP).  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 Lei Legislativo nº 100/2017 – Origem do Vereador
Adão da Silva (Adão do Calçado);  ATA nº 10.007, que foi aprovada por unanimidade, sem
retificações nem alterações.  Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:  Não houve
indicações  a  serem votadas.  Requerimentos  Verbais:  Vereadora  Raquel  –  01)  Ao Prefeito  e
SMSMU, solicitando a instalação de um abrigo no ponto de ônibus localizado na Rua Ivoti esquina
com a Rua Porto Lucena, Bairro Vargas.  Aprovado por unanimidade. 02)  Ao Prefeito e SMO,
solicitando  reparo  do  esgoto  na  calçada  da  Rua  Rio  Negro,  nº  108,  Bairro  Nova  Sapucaia.
Aprovado por unanimidade. Vereador Marquinhos – 01) Externando condolências a família do
Ex-Presidente do Clube Comercial. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Caco, Dra. Imilia, Nelson, Gervásio, Jorge e Maninho.  02)  Ao Prefeito,  SMSMU, SMO, SMEL,
Brigada Militar e Guarda Municipal, solicitando a limpeza e revitalização dos vestiários da quadra
de esportes da Cohab Blocos. Aprovado por unanimidade,  com a associação dos Vereadores
Caco, Maninho e Ventania. 03) Ao Prefeito, SMMA e RGE Sul, solicitando providências sobre uma
árvore na Rua Rui Ramos, nº 451, que corre o risco de cair. Aprovado por unanimidade, com a
associação do Vereador Cleber. 04) Ao Prefeito e SMST, solicitando a colocação de Placa “PARE,
entre as ruas Nereu Ramos e Rui Ramos. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Cleber,  Raquel e Dra.  Imilia.  Vereadora Dra.  Imilia – 01)  Ao Prefeito,  solicitando
informações  no  que  tange  a  contratação  de  Assistentes  Sociais,  autorização  da  contratação
através de lei,  formalização através do Edital  nº  07/2017.  Aprovado por  unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Cleber e Gervásio.  02) Ao Prefeito, Diretoria de Cultura, SMICAA e
CDL, solicitando que sejam priorizadas as bandas locais para eventos municipais, enfatizando o
Natal Luz 2017, que ocorrerá ao final deste ano. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio,  Jorge  e  Ventania.  03)  Ao  Prefeito  e  SMDH,  solicitando
informações no que tange a realização da II  Parada LGBT, evento promovido pelo Município.
Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Cleber.  Vereador Gervásio – 01)  A
SMMA – Setor de Bem Estar Animal, solicitando informações sobre quando serão retomadas as
castrações de animais domésticos (cães e gatos) no município. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Dra. Imilia, Adão, Marquinhos, Caco e Ventania. 02) À Brigada Milita e
Guarda Municipal, solicitando fiscalização de perturbação sonora na Rua João Cândido, esquina
com a Av.  Lúcio Bitencourt,  Bairro Piratini.  Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Cleber, Maninho e Marquinhos.  03)  À SMO, solicitando a realização de força tarefa
para tampar os buracos na Av. João Pereira de Vargas, especialmente entre as quadras ERS 118
até a Av. Cel. Theodomiro Porto da Fonseca. Aprovado por unanimidade, com a associação do
Vereador Jorge. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, questionando quando será enviada à Câmara
de  Vereadores  a  Reforma  Administrativa.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  da
Vereadora Dra. Imilia. 02) Ao Prefeito, questionado qual o valor do montante da dívida corrente do
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Município.  Aprovado por unanimidade,  com a associação dos Vereadores Jorge,  Dra.  Imilia  e
Gervásio.  Vereador Adão – 01)  Ao Prefeito, Brigada Militar, Guarda Municipal, SMST e SMMA,
solicitando que sejam feitas rondas na Av. Cel. Theodomiro Porto da Fonseca com a Av. República
próximo ao posto de gasolina em horários da noite. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Marquinhos e Gervásio.  Vereador Caco – 01) Parabenizando o Governador do
Estado José Ivo Sartori,  pois  será  enviado um trator  para a  zona rural  de  Sapucaia  do Sul.
Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores.  02)   À Brigada Militar,
solicitando policiamento próximo ao Hospital Municipal Getúlio Vargas, pois está ocorrendo muitos
furtos de veículos. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Jorge,
Gervásio e Dra. Imilia.  Vereador Ventania – 01)  À SMST e Prefeito, solicitando uma parada de
ônibus com cobertura próximo a UPA na Rua Ursa Maior, esquina com Travessa Java, Bairro
Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação da Vereadora Raquel.  Vereador
Maninho – 01) À SMO, solicitando providências com relação a boca de lobo na Rua Tiradentes
esquina  com  a  Rua  Santa  Catarina.  Aprovado  por  unanimidade.  02)  À  SMSMU,  solicitando
melhoria na iluminação pública na Rua Juruna. Aprovado por unanimidade. Vereador Nelson –
01) À Secretaria Estadual de Segurança Pública, agradecendo Sr. Felipe, pelas boas notícias, que
atendendo solicitação deste Poder Legislativo, estão fazendo esforços para a liberação de mais
policiais para o Município. Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores.
Não havendo mais Requerimentos Verbais, a serem feitos. Foram lidos os Projetos que aguardam
pareceres.  Passou-se a votação dos Processos.  O Vereador  Maninho,  solicitou a inclusão do
Projeto  encaminhado  pela  Mensagem nº  27/2017.  Foi  aprovado  por  unanimidade.  PROC.  nº
20424/316/2017 –  Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 027/2017 – PROJETO DE LEI
EXECUTIVO nº 025/2017 - “Institui o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do
Município  de  Sapucaia  do  Sul  (PROGRIDE)  e  dá  outras  providências”.  Nesta  data,  com  a
aquiescência do Plenário foi incluído para votação. Nesta mesma data, discutiram o Projeto os
Vereadores  Marquinhos,  Gervásio,  Maninho  e  Raquel,  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade,  em 1ª  discussão e  votação.  PROC.  nº  20.423/315/2017 –  Origem do Poder
Executivo – Mensagem nº 026/2017 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 024/2017 - “Altera a
redação do Art. 2º da Lei Municipal nº 3.303, de 02 de maio de 2011 – que dispõe sobre o Fundo
Municipal de Aposentadoria e Pensão do Servidor (FAPS) e dá outras providências”. Nesta data,
discutiu  o  Projeto  o  Vereador  Marquinhos,  em  votação  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.416/308/2017 – Origem da Vereadora
Raquel Moraes (Raquel do Posto) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 097/2017 - “Institui no
Calendário Oficial do Município de Sapucaia do Sul, a Semana de acompanhamento psicológico e
terapêutico às crianças e adolescentes das escolas públicas e dá outras providências”.  Nesta
data, discutiram o Projeto os Vereadores Raquel, Dra. Imilia, Maninho, Cleber e Marquinhos;
encaminhou  votação  o  Vereador  Gervásio;  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.  Vereador  Gervásio  –  06  min.
Cumprimentou a todos. Disse que tem andado pela cidade e ouvido várias solicitações, uma delas
foi tema de seu requerimento, sobre a castração de animais domésticos, segundo informações
algumas pessoas estão com seu animal na lista de espera e não são chamados, porque não está
acontecendo, então o problema que vai se alastrando, então são não combater na origem vai
continuar  aumentando  a  população  canina  e  gatos  na  cidade.  No  Loteamento  Recanto  dos
Jardins,  há  uma  quantidade  enorme,  inclusive  os  carteiros  estão  se  negando  a  entregar
correspondências. Em a parte, o Vereador Maninho, disse que no Recanto Jardins foi onde mais
houve  castração.  Continuando o  Orador,  disse porque é  o  bairro  mais  próximo a  área rural,
precisam da informação de quando será retomado o serviço. Ainda a questão educacional, são
questionados sobre as escolas de educação infantil, que ainda não estão atendendo a população
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e porque nunca mais foram retomadas as obras da Escola Rosane Amaral Dias. Ainda, falou
sobre a situação precária das estradas rurais e também outros Bairros como Nascer do Sol, Novo
Horizonte e Feliz, as ruas do chão batido estão clamando por socorro, sendo que a Prefeitura de
Sapucaia do Sul,  está entre as vinte que mais arrecada no Estado,  aí  dizerem que não tem
dinheiro  para  comprar  uma  lâmina  de  patrola.  Também  estão  sendo  cobrados  pela  falta  de
medicamentos na Farmácia Municipal, casos de meses, é complicado deixar o cidadão de baixa
renda  desamparado  no  hora  que  mais  precisa.  Inclusive,  semana  passada,  já  houve  esse
questionamento. É por causa de um convênio realizado com Grampal, que se um Município não
paga prejudica o abastecimento dos demais. Em a parte o Vereador Marquinhos disse que é o
Município de Canoas. Continuando o Orador disse que o sapucaiense não pode ser prejudicado
se o Município de Canoas está em débito. Em a parte a Vereadora Dra. Imilia disse se realmente
for o Município de Canoas, irá  intervir, pois isso aconteceu no início do ano e naquela ocasião foi
resolvido. Continuando o Orador, disse que o sapucaiense especialmente aquele de baixa renda,
precisa  da atuação  forte  e  incisiva  desta  Casa.  Agradeceu  e  encerrou.  Questão de Ordem.
Vereador Nelson, disse que é contrato sem vergonha, feito pela empresa de medicamento, ou
seja, liberar para a Grampal, que ficará responsável pelos Municípios e se uma Prefeitura não
pagar  em  dia,  todos  os  Municípios  se  prejudicam.   Vereadora.  Dra.  Imilia  –  06  min.
Cumprimentou a todos. Falou sobre a falta de resposta do Poder Executivo. Nesse primeiro ano
de mandato, apresentou 20 indicações ao Poder Executivo, todas aprovadas, a maioria inspiradas
em projetos bem sucedidos de outras cidades, no entanto, não houve nenhuma posição do Poder
Executivo até o momento,  assim como os projetos dos colegas Vereadores.  Acredita não ser
desinteresse do Poder Executivo, falta de respeito com o Poder Legislativo, mas talvez por ser o
primeiro  ano  de  mandato  do  Prefeito,  caso  contrário  os  Vereadores  estão  fazendo  papel  de
palhaço,  até  pelo  que  se  sabe  todos  os  Projetos  de  Leis  do  Poder  Legislativo,  não  foram
sancionados. Portanto, está hora do Poder Legislativo se posicionar, precisam pensar na cidade e
população e se há propostas boas deste Legislativo o Executivo deve executar.  Disse que o
Prefeito, esteve nessa Casa por oito anos, deve saber a importância deste Poder, se quer de fato
mudar esta cidade, porque do contrário será apenas uma continuidade do Governo anterior. Falou
ainda  sobre  o  Novembro  Azul,  seu  Gabinete  trabalhou  na  conscientização  e  divulgação  da
importância dos homens também fazerem o exame preventivo do câncer de próstata e no dia
26/11, estarão na 2ª Copa de Futsal no Kurashiki, distribuindo material informativo. Falou ainda
sobre  20  de  novembro,  Dia  da  Consciência  Negra,  homenagem  a  Zumbi,  escravo  livre  dos
quilombos, e não vai entrar em discussão sobre racismo. Encerrou com a frase que resume tudo:
“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, origem ou religião, para odiar as pessoas
é preciso aprender e se podem aprender a odiar,  elas podem ser ensinadas a amar”.  Nelson
Mandela. Realmente, precisam amar porque é dessa forma que mudam e melhoram como seres
humanos, Agradeceu e encerrou.  Vereador Jorge – 06 min.  Disse que no pronunciamento do
Vereador Gervásio ele citou que as ruas de chão batido estavam intransitáveis, no entanto todas
as  ruas,  inclusive  da  região  central  estão  nas  mesmas  condições.   Sobre  a  questão  dos
medicamentos, independente de ser a cidade de Canoas, tem que ser resolvido, pois não pode a
comunidade ser  prejudicada por  problemas de outros Municípios.  Falou sobre o cemitério  do
Morro, o pagamento das taxas retroativas de 2016 e 2017, e que não serão pagas por terreno ou
sepulturas e sim pelo número de mortos em cada uma. Disse ser favorável ao pagamento de
taxas pois é para a manutenção do cemitério, mas não é favorável à maneira que está sendo
cobrada. Disse ter questionado a Secretária de Obras, que dizia que a situação tinha que ser
contornada e parece que ano que vem, será cobrado por túmulo. Em a parte o Vereador Gervásio
disse que é a Lei 3612/2014, não questionam a cobrança da taxa que é torno de quarenta reais,
para a manutenção do cemitério, desde que realmente o dinheiro seja para este fim. Ainda, pegou
a comunidade de surpresa, pois receberam a conta retroativa dos anos  2016/2017, outra que vai
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vencer em abril. O Vereador Caco, disse que no Município de Esteio aconteceu a mesma coisa,
pagaram 02 anos e tem mais dois  a serem pagos,  ainda é  mais caro que Sapucaia,  mas a
condição do cemitério de Esteio é melhor. Continuando o Orador disse que nem se compara os
cemitérios de Esteio e Canoas, com os de Sapucaia, que são verdadeiros lixões. 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 quarenta
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
novembro de 2017. 

                                                                                                                NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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