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 ATA
 10.086

                        
            Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dezoito (19/04/2018), às onze
horas, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul, reuniram-
se os Vereadores do Município, para trabalhos relativos à 20ª Sessão Plenária Ordinária, na
2ª  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:  Marquinhos – PSB; Dra. Imilia – PTB; Gervásio – PP; Jorge – PSD;
Adão – PT; Caco – PMDB; Ventania – PRB; Nelson – SD e Maninho – PMDB. Ausência
Justificada  dos  Vereadores  Cleber  e  Raquel.  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:  Justificativa  de  ausência  da  Vereadora  Raquel;  Indicações  dos  Vereadores
Marquinhos,  Gervásio, Maninho e Ventania e Mensagem nº 14/2018. Ata nº 10.078, que foi
aprovada por unanimidade,  sem retificações nem alterações.  O Presidente da Casa,
justificou  a  ausência  do  Vereador  Cleber.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE: Votação das Indicações: Origem do Vereador Marquinhos - nº 121/2018 –
Ao Prefeito, no sentido que seja feita a pavimentação asfáltica na Travessa Dona Rosinha,
Bairro Sete, toda em toda sua extensão. Origem do Vereador Gervásio - nº 118/2018 – Ao
Prefeito, pedindo que seja efetuada a pavimentação asfáltica da Rua Santa Cruz, Bairro Sete,
da Rua Dona Rosinha até a Av. José Joaquim. nº 119/2018 – Ao Prefeito, pedindo que seja
efetuada a pavimentação asfáltica da Rua Viera Gomes, Bairro Capão da Cruz, em toda sua
extensão. Origem do Vereador Maninho – nº 120/2018 – Ao Prefeito, que “Institui no âmbito
do Município de Sapucaia do Sul o Programa de Identificação e tratamento da dislexia na
rede municipal de educação”. Origem do Vereador Ventania – nº 116/2018 – Ao Prefeito, no
sentido  que  disponibilize,  com  urgência,  um  veículo  para  atender,  exclusivamente,  o
Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) e o Programa de Atendimento ao Idoso (PADI),
em nossa cidade. nº 115/2018 – Ao Prefeito, solicitando asfalto da Rua Borba Gato em toda
sua extensão, Bairro Pasqualini.  nº 114/2018  – Ao Prefeito, solicitando asfalto na Travessa
Inconfidência em toda sua extensão, Bairro Pasqualini. nº 117/2018 – Ao Prefeito, solicitando
asfalto  da  Rua  Pedro  Américo  em  toda  sua  extensão,  Bairro  Nova  Sapucaia.  Todas  as
Indicações foram aprovadas por unanimidade. O Vereador – Presidente da Casa, disse que a
Comissão de Finanças e Orçamento, tem que se reunir para analisar as contas do exercício
de 2008. Em razão disto, caso o Vereador Cleber esteja em atestado médico, convocou o
Vereador Gervásio. Passou-se aos Requerimentos Verbais:   Vereador Ventania – 01)  Ao
Prefeito e SMO, solicitando o recapeamento asfáltico na Rua da Paz, Bairro Sete. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Adão. Vereador Caco – 01) Ao
Prefeito e SMO, solicitando a instalação de uma parada de ônibus na Rua João Rodrigues,
em  frente  ao  nº  605,  Bairro  Piratini.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  do
Vereador Ventania. 02)  Ao Prefeito e Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, solicitando que o
atendimento na Fundação aconteça de acordo com a chegada dos pacientes. Aprovado por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Adão,  Jorge,  Ventania  e  Marquinhos.
Vereador Adão – 01) Ao Prefeito e SMO, solicitando o recapeamento asfáltico, localizado na
Rua Pinheiro Machado, nº 243, em frente a Farmácia Barateira, Bairro Dihel. Aprovado por
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unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Jorge, Caco, Gervásio, Maninho
e Ventania. Vereador Jorge – 01)  Ao Prefeito e SMO, solicitando novamente operação tapa
buracos  na  Av.  Mauá,  em  especial  próximo  a  Fabrica  de  Foguetes  e  Sítio  Água  Viva.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio e Dra. Imilia. Ainda, o
Vereador retirou os requerimentos de sua autoria que, “solicitava providências para que os
moradores das casas do Av.  Valdemimo Machado, próximo ao Loteamento Colina Verde,
tomassem posse, o que até então não havia sido possível,  devido as problemas na rede
elétrica”. Vereador Gervásio – 01)  À SMO, solicitando o conserto de erosão na rede de
esgoto que está brocando a calçada de basalto na Rua Nossa Senhora de Fátima, em frente
ao nº 135, Bairro Camboim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Dra. Imilia, Marquinhos, Jorge e Ventania.  02)  À SMO, reiterando o pedido feito através do
Ofício nº 001/18 de 03/01/2018, onde solicitava o conserto de um buraco formado por erosão
na  calçada  da  Av.  Albano  Francisco  da  Silva,  em  frente  ao  nº  469,  Loteamento  Jardim
América,  Bairro  Lomba  da  Palmeira.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Jorge, Adão e Maninho. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, SMST e SMO,
requer resposta do protocolo sob o nº 24.697/2016, no qual o morador João Batista Medeiros
Lopes solicita estudo de viabilidade para a colocação de um quebra-molas na Avenida Borges
de Medeiros. Aprovado por unanimidade.  02)  Ao Prefeito, requer resposta do protocolo nº
24.375/2017, datado de 20 de outubro de 2017, no qual o morador Edon Pereira Abreu solicita
a notificação dos proprietários para a construção, limpeza e manutenção das calçadas, todas
as  informações  e  fotos  estão  constantes  no  protocolo  acima  descrito.  Aprovado  por
unanimidade.  03)  Ao Prefeito e SMO, solicita reparos na Rua Albano Francisco da Silva,
próximo  a  Av.  Justino  Camboim.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Gervásio  e  Jorge.  Vereador  Marquinhos – 01)  Ao Prefeito,  SMO e Corsan,
solicitando o conserto de erosão em frente a EMEF Afonso Guerreiro Lima, na Av. Américo
Vespúcio,  nº  197  –  Bairro  Boa  Vista.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  do
Vereador Jorge. 02) Ao Prefeito, SMS e Unidade Básica de Saúde, parabenizando a equipe
de  funcionários  da  UBS  São  Caetano,  pelo  trabalho  que  vem  realizando.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Maninho, Ventania, Caco e Adão.  03)  Ao
Prefeito e SMST, solicitando a colocação de placa de “Pare”, faixa de segurança e sinalização
de “Pare” na Rua Montenegro, esquina com Gustavo Janh. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Gervásio e Ventania. Não havendo mais Requerimentos Verbais
a serem feitos.  Foram lidos os Projetos que aguardam Pareceres da Procuradoria  e das
Comissões:  Passou-se  a  votação  dos  projetos:  PROC.  nº  20.599/132/2018 –  Origem  do
Vereador José Carlos Dutra dos Santos (Caco) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 18/2018 –
“Insere no calendário de eventos do Município de Sapucaia do Sul, o Dia do(a) Diretor(a) e do(a)
Vice-Diretor(a) de Escolas Municipais”. Nesta data, discutiram o Projeto os Vereadores Caco,
Dra.  Imilia,  encaminharam  votação  os  Vereadores  Gervásio  e  Jorge;  em  votação  foi
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.605/138/2018 - Origem
do Poder Executivo – Mensagem nº 13/2018 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 013/2018 -
"Altera a Lei Municipal nº 3.219 de 25 de maio de 2010, que autorizou o Município de Sapucaia do
Sul a realizar convênio de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e a celebrar Contrato
de Programa com a CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento, para que CORSAN
formalize parceria público-privada, na forma da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004
e da Lei Estadual nº 12.234, de 13 de janeiro de 2005 e dá outras providências”. Em 17/04/2018 o
Vereador Maninho, solicitou a inclusão para votação, o pedido foi aprovado por unanimidade; em
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. Nesta data, discutiu
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o Projeto o Vereador Gervásio, em votação foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão
e votação. PROC. nº 20.606/139/2018 - Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 12/2018 –
PROJETO  DE  LEI  EXECUTIVO  nº  012/2018  -  "Autoriza  o  Município  de  Sapucaia  do  Sul  a
redefinir e redimensionar as áreas públicas do Distrito Industrial, instituído pela Lei Municipal nº
3.451,  de  01  de  agosto  de  2013,  que  'determina  novo  regramento  ao  Distrito  Industrial  de
Sapucaia do Sul, revogando a Lei nº 2.275 de 18 de fevereiro de 200, e dá outras providências'".
Em 17/04/2018 o Vereador Maninho, solicitou a inclusão para votação, o pedido foi aprovado por
unanimidade, 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. Passou-se
ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Neste instante o Vereador Caco, pediu licença
que  teria  que  se  ausentar.  O  Vereador  Presidente  disse  que  poderia,  inclusive  algumas
pessoas falam do Vereador se ausentar no Espaço das Considerações Finais, no entanto, o
Vereador tem obrigação de ficar até as votações, conforme o Regimento Interno.  Vereador
Gervásio – 06 min. Cumprimentou a todos. Falou sobre a PPP da CORSAN, projeto que vem
somar no Município de Sapucaia do Sul, pois meio ambiente necessita atenção e como é
defensor da área rural e os pontos turísticos, acredita que não devem apenas cuidar do meio
ambiente e sim o ambiente inteiro, que não é apenas a natureza, mas também em frente
nossas casas, ruas e bairros, que precisamos cuidar e todos tem papel preponderante e se
cada um fizesse sua parte a cidade seria diferente. Falou ainda, que embora tenha passado
alguns dias, mas agradeceu aos Vereadores Brambila, Ventania, Adão e Imilia, que se fizeram
presente na audiência  pública,  sobre o papel  da Guarda Municipal  em Sapucaia  do Sul.
Também falou sobre o problema dos buracos na malha viária da cidade e falando sobre isto,
precisa fazer  justiça,  pois  quando as  coisas estão erradas  é  o  primeiro  a  cobrar,  esteve
pessoalmente  conversando  com  o  Prefeito,  sobre  um  buraco  na  esquina  das  Avenidas
Américo  Vespúcio  e  Justino  Camboim,  a  uns seis  meses,  inclusive outros  Vereadores  já
haviam feito a cobrança, na ocasião o Prefeito garantiu que iria ser resolvido e aconteceu,
então é um reconhecimento a esta ação e todas as pessoas envolvidas. No entanto, as vezes
precisam serem duros nas cobranças, pois neste momento a cidade está com muitos buracos
e não apenas em determinadas ruas e avenidas, sabe que o Prefeito está atento as falas que
ecoam desta Tribuna, então é preciso urgente começar a operação tapa buraco e que seja
feito  com  capricho  para  que  em  breve  não  abram  novamente.  Agradeceu  e  encerrou.
Vereadora Dra. Imilia – 06 min. Cumprimentou a todos. Iniciou falando sobre o mês de abril,
que em Sapucaia do Sul foi reconhecido como “Abril Verde”, pois ano passado apresentou o
Projeto de Lei que Institui a Campanha de Prevenção de Acidente de Trabalho e Doenças
Ocupacionais. Projeto que se transformou na Lei 3824, de 27/12/2017, ou seja, já estão no
mês de abril  e não ouviram falar de alguma proposta de trabalhar nessa conscientização,
talvez porque são apenas quatro meses e não deu tempo de preparar uma campanha, seja
em escolas ou empresas. Disse que no próximo ano vai cobrar e exigir que se concretize, não
por  ser  Lei  de  sua  autoria,  mas  pela  necessidade  da  conscientização  da  segurança  do
trabalho.  Disse que no Brasil em torno de setecentos mil pessoas sofrem acidentes por ano,
sem falar nas doenças ocupacionais, que muitas vezes as pessoas ficam sem condições de
trabalho e sem recuperação,  ainda tem as milhares de mortes.  As doenças ocupacionais
estão  aumentando  a  cada  dia,  não  por  falta  dos  equipamentos  de  segurança  e  sim
conscientização  do  trabalhador,  conscientização  que  precisa  ser  iniciada  na  escola,  as
crianças devem saber a importância dos equipamentos de segurança quando for inserida no
mercado de trabalho. Falou sobre um dado importante, que os afastamentos custam em torno
de  vinte  e  dois  bilhões  aos  cofres  públicos,  custo  que no  precisaria  ser  pago,  se  fosse
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investido na conscientização, fiscalização e cobrança de usos dos equipamentos. Disse que
por trabalhar  na questão previdenciária,  sabe que se a empresa admitir  sem  fornecer e
equipamento de segurança a empresa tem multa, no entanto a situação é maquiada e por não
haver a fiscalização do Poder Público é que temos que pagar este rombo. Finalizou dizendo
que é  uma luta  pela  consciência  que deve ser  iniciada  na  infância.  Portanto,  não  basta
apenas ser  aprovado,  tem que ser  colocado em pratica e assim farão a partir  de agora.
Agradeceu e encerrou. Vereador Jorge – 06 min. Cumprimentou a todos. Iniciou dizendo ao
Vereador  Gervásio,  que dias  atrás  fez  um requerimento verbal,  solicitando recapeamento
asfáltico em todas as ruas da cidade, mas geralmente refere-se a Avenida Mauá, porque é
morador  daquele  bairro  e  vê  vários  veículos  com rodas  e  pneus  danificados,  pois  estão
verdadeiras  crateras,  portanto  não  resolve  apenas  remendos  localizados.  Falou  sobre  o
Projeto da PPP da Corsan, vai  amenizar muito a situação das enchentes, alagamentos e
redes de esgoto da cidade. Ainda sobre os imóveis da Av. Valdemimo Machado, Loteamento
Colina Verde, há outra preocupação os moradores estão recebendo os imóveis com vários
problemas e a obrigação seria da empreiteira não era entregar os imóveis daquela maneira,
no entanto as pessoas estão pegando devido aos arrombamentos que estão ocorrendo, e
muitas dessas pessoas até pela vulnerabilidade social. Inclusive há casos de pessoas que
vão  para  essas  moradias  e  não  conseguem  se  manter,  acabam tendo  que  repassar  os
imóveis. Em a parte o Vereador Gervásio disse que, estão vendo muitos problemas, citou os
Altos da Theodomiro I e II,  muitas pessoas que ganharam apartamento através do Minha
Casa Minha Vida, ou seja, ganharam entre aspas, porque eles tem que pagar uma taxa, para
poder ter seus imóveis e muitos apartamentos já foram repassados para terceiros, venderam
e voltaram para outros espaços “novas invasões”.  Continuando o Vereador Jorge disse que
essa é sua maior preocupação. Em a parte o Vereador Nelson, disse que na outra Legislatura,
estiveram no Colina Verde, um mês depois que ganharam os imóveis já estavam morando no
aluguel ou ocupações. O Vereador Maninho disse que o fato de eles não estar recebendo,
justificaria eles vender depois. O Vereador Jorge disse que muitos vão para um imóvel, pela
necessidade e se irem vão acabar destruindo os imóveis, o Município está entregando assim
porque não tem outra saída, mas seu maior medo é que depois eles não consigam se manter
lá. Vereador Nelson disse que, se as pessoas venderam não é problema no imóvel e sim
porque as  pessoas  querem o  dinheiro  e  depois  acabam invadindo local.  Vereador  Jorge
continuando, 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 onze 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 de
Processos Legislativo. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 19 de abril de 2018. 

                                                                                                            NELSON BRAMBILA
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