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               Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete
(28.11.2017), 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
77ª 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: RAQUEL (PT); GERVÁSIO (PP);
CLEBER (PP); CACO (PMDB); VENTANIA (PRB); ADÃO (PT); JORGE (PSD); NELSON
(SD);  MANINHO  (PMDB);  MARQUINHOS  (PSB)  e  IMILIA (PTB). 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: Projs. de Lei Legs. nºs 108/17, 112/17, 113/17, 114/17 e 115/17,
de origem do Vereador Marquinhos; Projs. de Lei Legs. nºs 109/17, 110/17 e 111/17, de
origem do Vereador  Gervásio;  Proj.  de  Lei  Legs.  nº  116/17,  de origem da Vereadora
Raquel;  Indicação  nº  182/17,  de  origem  do  Vereador  Gervásio,  foi  aprovada  por
unanimidade; Indicação nº 180/17, de origem do Vereador Marquinhos, foi aprovada por
unanimidade; Indicação nº 181/17,  de origem da Vereadora Raquel,  aguarda votação;
Ofc.  da  União  Brasileira  dos  Estudantes  Secundaristas;  Ofcs.  nºs  1740/17,  1890/17,
1891/17, 1894/17, 1903/17, 1909/17, 1911/17, 1950/17, 1952/17, 1955/17, todos do GP;
Justificativa  de  ausência  da  Vereadora  Imilia;  ATA nº  10011,  que  foi  aprovada  por
unanimidade, sem retificações, nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE:  Passou-se aos Requerimentos Verbais:  Vereadora RAQUEL – 01)  Ao
Conselho de Igrejas, Ministros e Entidades Assistenciais Evangélicas de Sapucaia do Sul
– (CIMAE-SS), parabenizando pela promoção da quinta Edição da Marcha para Jesus,
realizada no último sábado, dia vinte e cinco de novembro. Aprovado por unanimidade,
com  associação  dos  Vereadores  Caco,  Cleber,  Nelson,  Gervásio  e  Imilia.  Vereador
MARQUINHOS  –  01) Aos  familiares  do  Sr.  Ricardo  Vasques  Kulpa,  Presidente  da
Empresa   Pavioli,  condolências  pelo  seu  falecimento.  Aprovado  por  unanimidade,  o
Requerimento será em Nome do Poder Legislativo.  Vereadora IMILIA – 01) Ao Prefeito e
SMS, solicitando informações  no que se refere  a marcação de fisioterapia, conforme
documento  em  anexo  a  espera  para  agendamento  está  para  mais  de  três  meses.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Cleber e Gervásio.
Vereador GERVÁSIO – 01) Ao Comandante do 33º BPM, solicitando intensificação do
policiamento no Bairro  COHAB Casas. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Jorge,  Ventania,  Raquel  e  Cleber.   Vereador CLEBER – 01) Ao Prefeito,
solicitando o  cancelamento  provisório  das  taxas  de  cobrança  dos cemitérios,  pois  os
mesmos ainda não estão limpos, primeiramente tem que o Poder Público fazer a limpeza,
somente após isso, iniciar-se as cobranças. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Jorge, Gervásio e Imilia.  Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito e SMO,
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solicitando o conserto de uma cratera na calçada na Avenida Mauá, nº 4910 e 4904,
Bairro  Garimpo.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Cleber,
Gervásio  e  Imilia.  Vereador  CACO  –  01) Aos  familiares  de  Marquinhos  Boettier,
condolências  pelo  seu  falecimento.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Nelson, Maninho, Raquel, Jorge, Ventania, Cleber, Gervásio e Marquinhos.
Vereador Ventania – 01) À SMO, solicitando conserto do cano de esgoto na calçada da
Rua  Dona  Josefina,  em  frente  ao  nº  660,  Bairro  Capão  da  Cruz.  Aprovado  por
unanimidade, com associação do Vereador Jorge.  Vereador MANINHO – 01) À SMST,
solicitando estudo de viabilidade para instalação de redutor de velocidade na Avenida
Sapucaia  próximo  a  passarela  da  Estação  Trensurb,  o  local  tem  grande  fluxo  de
pedestres atravessando a Avenida, mesmo tendo  faixa de segurança, os motoristas não
estão respeitando. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  Caco,
Cleber,  Ventania  e  Gervásio.  Vereador  MARQUINHOS  –  02)  À  SMST,  solicitando  a
instalação  de  redutor  de  velocidade  em  frente  a  Escola  Gladis  Rita.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Maninho, Raquel e Gervásio.
Vereador NELSON – 01) Ao Prefeito e SMF, solicitando que envie à esta Casa Projeto de
Lei referente à cobrança de ITBI para Loteamentos de classe média – baixa, pois os
moradores querem fazer a regularização, mas a taxa do ITBI é muito alta. Aprovado por
unanimidade,  com associação dos Vereadores Jorge,  Adão,  Caco, Ventania,  Cleber e
Gervásio.  02) Ao Prefeito e SME, solicitando providências urgentes quanto as filas para
rematrículas,  pois  muitas  pessoas  estão  passando  a  noite  para  conseguirem  fazer.
Aprovado  por  unanimidade,  o  Requerimento  será  em  Nome  do  Poder  Legislativo.
Passou-se às homenagens ao Conselho Tutelar, foram entregues placas as Conselheiras
Tutelares, após pronunciou-se a Sra. Patricia, para agradecimentos. Passou-se a votação
dos seguintes Processos:  PROC. nº 20.429/321/2017 –  Origem do Vereador Adão da
Silva (Adão do Calçado)  – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº  100/2017 -  “Institui  a
Semana Municipal do Hip Hop no Município de Sapucaia do Sul”. Nesta data, discutiram
o  Projeto  os  Vereadores  Adão,  Raquel,  Gervásio,  Cleber,  Maninho,  Imilia  e
Marquinhos; encaminharam a votação os Vereadores Ventania, Jorge e Gervásio;
em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação.
PROC. nº 20.401/293/2017 –  Origem do Vereador Gervásio Santana – PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO  nº  093/2017  -  "Institui  no  Município  de  Sapucaia  do  Sul,  o  evento
denominado  Semana  de  Prevenção  a  Gravidez  Precoce".  Nesta  data,  discutiram o
Projeto os Vereadores Gervásio, Maninho, Raquel, Marquinhos e Adão; encaminhou
a votação a Vereadora Imilia; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade,
em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.402/294/2017 – Origem do Poder Executivo –
Mensagem nº 020/2017 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 018/2017 -  “Institui o marco
regulatório  dos  programas  de  parcerias  público-privadas  no  âmbito  do  Município  de
Sapucaia do Sul e estabelece outras providências”. Em 23/11/2017, com a aquiescência
do  Plenário  foi  incluído  para  votação.  Nesta  mesma  data,  discutiram  o  Projeto  os
Vereadores Cleber, Maninho e Raquel; encaminharam a votação os Vereadores Caco,
Adão, Marquinhos e Cleber; em votação o projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª
discussão e  votação.  Nesta data,  o Projeto foi  aprovado por unanimidade,  em 2ª
discussão e votação.  PROC. nº 20.399/291/2017 – Origem do Vereador Adão da Silva
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(Adão do Calçado) – PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 03/2017 - “Cria a Comissão Especial
dos  Homens  pelo  fim  da  violência  contra  as  mulheres  no  âmbito  da  Câmara  de
Vereadores de Sapucaia do Sul”. Em 23/11/2017, discutiu o Projeto o Vereador Adão;
encaminhou  a  votação  o  Vereador  Gervásio;  em votação  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade,  em  1ª  discussão  e  votação.  Nesta  data,  discutiram  o  Projeto  os
Vereadores Adão e Gervásio; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade,
em 2ª  discussão  e  votação. Ficou  definido  que as  Comissões  de  Legislação  e  de
Finanças irão se reunir quinta feira, dia trinta de novembro, às quinze horas. Passou-se
ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador ADÃO – (06min. cedidos pelo
Vereador  Caco)  – Cumprimentou  a  todos.  Agradeceu  pela  votação  unânime  ao  seu
Projeto do “Hip Hop”,  cumprimentou todos os presentes que fazem o “Hip Hop”,  bem
como,  explanou  sobre  esta  arte,  citando  situações  que  ocorreram  no  passado,
ressaltando que agora com a existência deste projeto, os cantores de “Hip Hop” não serão
mais  discriminados.  Cumprimentou  as  Conselheiras  Tutelares  pela  homenagem.
Agradeceu e encerrou. Vereador CLEBER – (06min. cedidos pelo Vereador Ventania)
– Cumprimentou a todos. Disse que esta Sessão foi uma das melhores Sessões do ano
de 2017, pelo projeto do “Hip Hop”, que significa inclusão social e pela homenagem ao
Conselho Tutelar, que faz parte da origem do Vereador Orador, uma homenagem de todo
o  Poder  Legislativo,  pelo  grande  trabalho  realizado  durante  esses  anos  todos,
profissionais que muitas vezes não são vistos,  ressaltando também a importância do
Projeto do Vereador Gervásio, sobre “gravidez precoce”, que também vem de encontro
com o  trabalho realizado pelo  Conselho  Tutelar,    deixando  sempre  a  disposição do
Conselho Tutelar esta Casa, para fazerem uma parceria, e como ex conselheiro tutelar
leva esta “bandeira” que é a infância, visto que aqui no Brasil ninguém quer saber da
infância,  porque criança e adolescente não vota,    se votassem os políticos estariam
prometendo  muitas  coisas  para   crianças  e  adolescentes,  se  crianças  votassem  os
políticos teriam muito mais responsabilidade com a infância, mas  como não votam são
deixados de lado, mas disse o Vereador Orador que sabe de onde veio, sabe para onde
vai e defende a infância, é uma de suas “bandeiras” aqui em Sapucaia do Sul, ressaltando
que a homenagem é muito merecida, tanto para o  movimento “Hip Hop”, que o Projeto
está  sendo  votado,   quanto  para  o  Conselho  Tutelar,  que  faz  milagre,  com  pouco
estrutura, mas mesmo sem estrutura, o trabalho das conselheiras é  feito com muito amor.
Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  JORGE  –  (02min.  cedidos  pelo  Vereador
Marquinhos) – Cumprimentou a todos. Disse que a situação  que pais e mães estão
passando, para conseguirem vagas para os seus filhos, tem sido humilhante, um total
desleixo com a sociedade, é desumano,  pessoas passando dia e noite em um fila para
garantir  a  vaga,  ressaltando o Vereador  Orador  que deveria  o Secretário  ter  feito  de
alguma maneira  diferente,  para  não  mais  ocorrer  este  tipo  de constrangimento,  esse
descaso, sendo necessário o Poder Público tomar alguma atitude, para a situação não se
repetir nos próximos anos. Agradeceu e encerrou. Vereador MARQUINHOS – (04min.) –
Cumprimentou a todos. Disse que o problema da distribuição de fichas para vagas nas
escolas, é um questão de Gestão e o Secretário deveria ter explicado que existe um edital
com as regras, no Edital deste ano não era previsto entrega de fichas on line, mas que o
ano que vem deveria haver no edital este item dizendo que pode ser feito via on line.
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Falou  sobre  o  movimento  do  “Hip  Hop”,  ressaltando  que  assim  como  eles,  também
quando começou sua carreira Roberto Carlos não era conhecido, existia naquela época o
movimento da “Bossa Nova”, que também estava começando, hoje  ele é chamado o “rei”,
ou seja, o que significa que todo movimento tem o seu início e pode chegar no alto, assim
pode  ser  com  o  movimento  do  “Hip  Hop”,   desejando  esse  crescimento  para  estes
profissionais,  bem  como,  lembrou  à  todos  que  há  um  espaço  cultural  em  frente  a
Prefeitura, para ser usado por todos os movimentos, recentemente foi usado pelo pessoal
do rock, e está a disposição para ser usado também pelo Hip Hop. Falou a respeito do
Conselho Tutelar, que assim como, toda a sociedade, todos levamos um “tapa na cara”,
uma  verdadeira  agressão  a  nossa  população,  devido  a  uma  votação  no  Congresso
Nacional, através da qual vítimas de estupro não poderão praticar o aborto, uma decisão
que ainda não obteve aprovação máxima, mas aguardamos, ano que vem há eleições,
sendo  que  muitas  pessoas  dizem que  todos  os  políticos  são  corruptos,  chegando  o
Vereador Orador a debater com uma senhora no facebook, respondendo a esta senhora
que os políticos vem do povo, como poderia esta senhora ser povo e então ser corrupta,
ou  seja,  existem  políticos  honestos  sim,  não  são  todos  corruptos,  fazendo  uma
comparação com a área policial, onde são discriminadas alguns locais específicos, mas
no mesmo Bairro, existem alguns marginais e a grande maioria são cidadãos de bem,
recomendando a todos que ano que vem pesquisem muito bem antes de escolherem os
seus  candidatos,  observando  aqueles  que  são  “ficha  limpa”,  pois  isso  é  básico,  a
honestidade,  assim  não  levaremos  este  “tapa  na  cara”  do  Congresso  Nacional,  que
mistura o público com o privado, por ter uma determinada bancada que não admite isso
ou aquilo, mas deveria era ouvir o maior de todos os poderes, que é o poder do povo.
Agradeceu e encerrou. Vereadora RAQUEL – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou
dizendo que preparou sua fala de hoje ao lembrar de uma ocasião em que esteve no
Conselho Tutelar e naquele momento viu uma das conselheiras chegando preocupada
com uma ameaça de morte que havia recebido. Falou que o Conselheiro Tutelar é um
profissional que faz da sua vida um instrumento de ajuda ao próximo, não mede esforços
para tentar fazer com que o direito seja cumprido, conforme determina o Estado, não
podendo  deixar  de  homenagear  quem  a  cada  dia  tenta  fazer  uma  sociedade  mais
humana e melhor, que tem o seu dia comemorado no dia dezoito de novembro, em todo o
País temos  cerca de trinta mil Conselheiros Tutelares, que atuam no recebimento de
denúncias  de  diversos  tipos,  dentre  tantas  violações  aos  direitos  das  crianças,  os
Conselheiros Tutelares atuam baseados no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente,
são o olhar atento e protetivo de cada comunidade, atuando nos espaços de convivência
das crianças e adolescentes, por todo o Brasil, são eles que de fato defendem e protegem
nossos meninos e meninas, muitas vezes com poucos recursos, também se colocando
em risco para fazer  com que o mínimo de dignidade chegue até os mais longínquos
recantos  de  nosso  País,  pois  atuam  onde  os  problemas  existem,  entendem  as
problemáticas do dia a dia, é um cidadão ou cidadã escolhido democraticamente pelo
povo, eleito de forma legítima pela sociedade, que entende a importância do seu trabalho,
deixou  a  Vereadora  Oradora   a  sua  gratidão  e  admiração  a  cada  Conselheiro  e
Conselheira de todo o território nacional. Disse que como Vereadora tem se preocupado
muito, assim como os demais colegas Vereadores, com nossas crianças, por entender
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que não construiremos um futuro melhor se não alicerçarmos bem nosso presente, por
estes motivos encaminhou Projeto de Lei que foi aprovado nesta Casa,  que versa sobre
o  tema  da  inclusão  no  calendário  oficial  do  Município  a  Semna  Municipal  de
acompanhamento  psicológico  e  terapêutico  às  crianças  e  adolescentes  das  escolas
públicas do nosso Município, pois nossas crianças são alvo de agressões de toda sorte,
fora ou dentro de suas casas, o que entristece muito, tem  certeza a Vereadora Oradora
que o seu Projeto ajudará muito em corrigir este mal que não apenas prejudica a criança
no  seu  presente  mas  certamente  no  seu  futuro,  mesmo  não  resolvendo  todos  os
problemas,  mas estão fazendo o que cabe fazer,  não apenas como Vereadores,  mas
principalmente como cidadãos. Agradeceu e encerrou.  Vereador MANINHO – (03min.
cedidos pelo Vereador Nelson) – Cumprimentou a todos. Disse que  é muito bom os
Vereadores  estarem  trabalhando  e  ver  as  pessoas  vindo  à  Sessão  para  participar
também, sendo que há dois projetos que podem vir de encontro um com o outro, do “Hip
Hop”  e  da  “gravidez  precoce”,  pois  tem  certeza  que  se  largar  o  tema  “gravidez  na
adolescência” para o pessoal do Hip Hop conseguiremos trabalhar o tema de uma forma
criativa dentro das escolas, assim como muitos outros temas, dentro da educação e da
orientação,  será  muito  produtivo,  unindo  o  útil  ao  agradável.  Falou  que  a  chamada
“invisibilidade” dos Conselheiros Tutelares é de uma grandeza e de uma ética profissional,
pois  de  forma  alguma  um  conselheiro  vai  falar  dos  casos  que  atendeu,  devido  a
vulnerabilidade  das  questões  que  atendem,  nem  sair  apontando  quem é  estuprador,
agressor ou aquela criança passa por isso ou aquilo, enfim, as vezes sente-se revolta
pelas  pessoas  falarem que  os  Conselheiros  Tutelares  não  fazem nada,  mas  mesmo
sendo cerca de cinquenta por cento das demandas que chegam ao Conselho, não serem
atribuição  do  Conselho,  nunca  deixaram  de  ouvir,  dar  uma  orientação  e  um
encaminhamento, sem contar na falta de estrutura, que isto é histórico, não apenas  em
nosso município, mas em todos os outros, o que prejudica e as vezes tarda o trabalho dos
Conselheiros Tutelares. Disse que o Conselho Tutelar está de parabéns, que esta Casa
Legislativa  estará  sempre  a  disposição,  assim  como  os  Conselheiros  tem  inúmeras
limitações, os Vereadores também tem durante o seu mandato, a sociedade acha que
muitas  coisas  podem  ser  resolvidas  do  dia  para  noite,  o  trabalho  é  difícil,  seguem
buscando parcerias e novas formas de construir um novo jeito de fazer política,  pois a
política como um todo em Brasília corrobora para que a sociedade pense desta forma, de
que todo político é corrupto, muitas vezes as lutas ficam encobertas por estas questões
que  vem acontecendo na política  do  nosso dia  a  dia.  Parabenizou  aos  Conselheiros
Tutelares.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  NELSON  –  (03min.)  – Cumprimentou  a
todos.  Parabenizou  ao  Conselho  Tutelar  pelo  excelente  trabalho  e  parabenizou  ao
Vereador Adão pela iniciativa do Projeto do movimento “Hip Hop”, pois todo projeto de
inclusão é importante em qualquer local, em Sapucaia não poderia ser diferente, projetos
de inclusão social sempre terão o apoio dos Vereadores, novos ou mais antigos, além de
aprovar,  é necessário fazer estes projetos “andarem”, certamente o Executivo não vai
decepcionar, pois há uma boa parceria com o Legislativo. Disse que mais do que entregar
placas e homenagens, o Poder Legislativo gostaria muito de encaminhar mais recursos
ao Conselho Tutelar, mas ficam os Vereadores de “mãos atadas”, pois devido as leis não
conseguem  destinar  nenhum  recurso  diretamente  para  nenhum  local,  devem  passar
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primeiro para o Executivo, e apenas indicar para onde vai o recurso, a partir  dai ficar
cobrando,  acompanhando,  se  o Executivo  vai  fazer  o  repasse ou não,  ressaltando o
Vereador Orador que a Câmara está fazendo muita economia, mas não tem o direito de
enviar esses recursos para lugar algum, a dificuldade é muito  grande,  assim como o
Conselho Tutelar também passa por muitas dificuldades, são guerreiros e guerreiras, que
terão sempre apoio desta Casa, sendo que é necessário o Executivo dar mais estrutura a
esses profissionais, os Vereadores sempre buscarão por isso, por mais recursos junto ao
Executivo,  pelo  trabalho  árduo,  difícil  destes  profissionais,  muito  importante  para  o
município,  que  todos  respeitam.   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  cinquenta  e  cinco  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, 28 de novembro de 2017. 

                                                                                              NELSON BRAMBILA
                   Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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