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            Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dezoito (22/03/2018), 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 11ª 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:  Raquel – PT; Nelson – SD; Marquinhos – PSB; Maninho – PMDB;
Ventania – PRB; Caco – PMDB; Jorge – PSD; Adão – PT; Cleber – PP; Gervásio – PP;
Dra. Imilia – PTB. 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: Indicações dos
Vereadores Marquinhos, Adão e Gervásio, Ofício nº 169/2017 – Caixa Econômica Federal;
Secretaria da Fazenda agenda audiência prestação de Contas do Executivo; Ata nº 10.061,
que foi  aprovado por  unanimidade,  sem retificações  nem alterações.  Passou-se ao
ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:  Votação  das  Indicações:  Origem  do  Vereador
Marquinhos - nº 75/2018 – Ao Prefeito, no sentido que seja instalada uma sinaleira na Rua
Lúcio Bitencourt travessa com as Ruas Henrique Dias e Monteiro Lobato.  nº 76/2018 –  Ao
Prefeito, no sentido que seja feita a pavimentação asfáltica na Rua Mário de Paula, Bairro
Sete, toda extensão.  nº 77/2018 –  Ao Prefeito, no sentido que seja feito o recapeamento
asfáltico na Rua Figueira, Bairro Sete. Nº 78/2018 – Ao Prefeito, no sentido que seja feita a
pavimentação  asfáltica  da  Rua  Vieira  Gomes,  Bairro  Capão  da  Cruz,  toda  extensão.  Nº
79/2018 – Ao Prefeito, no sentido que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua Da Paz,
Bairro  Sete,  toda  extensão.  Origem do Vereador  Gervásio  - nº  81/2018 –  Ao Prefeito,
pedindo que seja efetuada a pavimentação asfáltica da Rua Eliandro Matias de Souza, Bairro
Lomba da Palmeira, toda extensão.  Nº 82/2018 – Ao Prefeito, pedindo que seja efetuada a
pavimentação asfáltica da Rua Palestina, Bairro Piratini, toda extensão. Origem do Vereador
Adão – nº 80/2018 – Ao Prefeito, solicitando a criação do Programa Municipal de Participação
da Juventude e o Conselho Municipal da Juventude, no Município de Sapucaia do Sul. Todas
Indicações foram aprovadas por unanimidade, em única discussão e votação. Passou-se aos
Requerimentos Verbais:  Vereador Adão - 01)  Condolências à família de Lindomar Nunes.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Jorge, Imilia, Ventania, Raquel, Gervásio,
Nelson e Maninho. 02) Ao Prefeito e SMST, solicitando estudo de viabilidade técnica, para a
colocação de um redutor de velocidade, quebra-mola, na Rua Paulo Couto, em frente ao nº
72,  próximo  a  Av.  Américo  Vespúcio,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade,  com a
associação  dos  Vereadores  Raquel,  Maninho,  Nelson,  Dra.  Imilia,  Cleber,  Gervásio  e
Ventania. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito e SMO, solicitando que seja reavaliado e refeito o
serviço  realizado  na  Av.  Mauá,  pois  estão  abrindo  enormes  buracos.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber,  Gervásio e Dra. Imilia. Vereador
Cleber – 01) Às SMSMU e SMMA, solicitando a poda de galhos de árvore que encontra-se
localizada dentro da E.M.E.F Prefeito João Freitas Filho. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Jorge, Cleber, Dra. Imilia e Ventania.  Vereador Gervásio – 01)
Ao Prefeito e SMO, solicitando a construção de uma boca de lobo na Rua São Lucas, próximo
ao  nº  113,  Bairro  Sete.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores
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Ventania, Dra. Imilia, Raquel, Cleber, Jorge e Adão. 02) Ao Prefeito, SMSMU, SMMA e SMP,
solicitando a limpeza de um terreno na Av. João Pereira de Vargas, ao lado do nº 605, Bairro
Centro, próximo ao Batalhão da Brigada Militar. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Jorge, Ventania e Dra. Imilia. 03) À Associação dos Moradores da Área Rural
– AMARSS, parabenizando os moradores pela iniciativa de criação da Associação que muito
contribuirá  na  busca  de  melhorias  daquela  região.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Adão, Dra. Imilia, Jorge, Maninho e Cleber. Vereadora Dra. Imilia
– 01) Externando Moção de Agradecimento à Empresa HAVAN, por ter incluído o Município
de Sapucaia do Sul  no rol das cidades gaúchas com probabilidade de instalação de uma
unidade da empresa. Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores.
02) Externando Moção de Congratulação ao Vice Prefeito Arlenio da Silva, pela iniciativa em
visitar  a  empresa  HAVAN.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  de  todos  os
Vereadores.  03)  Ao Prefeito  e  SMSMU,  solicitando informações  no  que tange a  falta  de
respostas  aos  cidadãos  que  abrem  protocolos  e  não  são  atendidos.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber e Gervásio. Vereador Marquinhos –
01) Ao Prefeito, SMSMU e SMO, solicitando que seja removida grande quantidade de terra,
que  se  acumulou  na  Av.  Justino  Camboim,  em  frente  ao  nº  2813,  Loteamento  Recanto
Jardins.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Raquel,  Jorge,
Gervásio, Ventania, Cleber e Dra. Imilia.  02)  Às SMSMU e SMO, solicitando verificação na
iluminação pública do Bairro Colina Verde. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Raquel. 03) Parabenizando o Empresário Vilmar Lourenço, por ter atraído para o
Município uma empresa de medicamentos com probabilidade de ser a 3ª em arrecadação de
ICMS no Município. Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores.
Vereadora  Raquel  –  01)  À SMSMU,  solicitando  a  retirada  de  galhos  e  entulhos  na  Av.
República,  próximo ao nº  336,  Bairro  Nova Sapucaia.  Aprovado por  unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Adão, Caco, Marquinhos e Ventania.  02)  À SMO, solicitando o
reparo no bueiro localizado na Travessa Independência (Chico Mendes), em frente ao nº 147,
Bairro  Jardim.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber,
Ventania, Gervásio, Maninho e Dra. Imilia.  Vereador Nelson – 01)  À Trensurb, SMSMU e
SMO, solicitando conserto dos banheiros dos  camelos, localizados em baixo da escadaria da
trem, pois é um problema sério para quem utiliza ou trabalha próximo, é insuportável o mau
cheiro e a anos cobram solução do problema. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos  Vereadores  Adão,  Maninho,  Gervásio  e  Cleber.  Não  havendo  mais  Requerimentos
Verbais a serem feitos. Foram lidos os Projetos que aguardam Pareceres da Procuradoria e
das  Comissões:  Neste  instante  a  Vereadora  Raquel,  retirou  o  Projeto  de  sua  autoria  nº
10/2018. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Gervásio – 06
min. Cumprimentou a todos. Disse que hoje (22 de março) é o Dia Mundial da Água, por isso,
é  necessário  fazer  uma  reflexão  da  importância  desse  que  é  um  dos  maiores  bens  da
humanidade, sem o qual não teria vida no Planeta. Esta data foi instituída pela Organização
das  Nações  Unidas,  em  22/02/1992,  justamente  para  levantar  este  assunto  e  alertar  a
população  mundial  sobre  a  necessidade  da  preservação  e  cuidado  dos  bens  naturais,
especialmente a água, pois grande parte da água do planeta não é própria para consumo. No
entanto, se vê o mau uso d'água e o volume diminuindo a cada dia, e o grande vilão é a
poluição e todos nós somos responsáveis. Disse que no Brasil, considerando o panorama
global, tem cerca de 11% da água potável do planeta, mas grande parte está na região norte,
onde há pouca concentração populacional. Falou sobre o cenário local, enquanto legisladores
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e população sapucaiense temos que ter um olhar critico, para reflexão e preservação dos
mananciais, porque a cidade é banhada pelo rio dos sinos o 4º rio mais poluído do Brasil,
segundo o IBGE. Ainda, nos últimos anos houve grande expansão de condomínios, casas e
loteamentos, regulares ou não, em função disto muitos banhados que serviam como esponja
foram  aterrados  ou  canalizados,  devido  ao  crescimento  populacional  desordenado,  a
preocupação é que parte desse esgotamento cloacal, vá para os cursos de água e acabe no
rio dos sinos. Disse que precisam trabalhar na conscientização e o Poder Executivo criar
ações, incentivando a população fazer o uso correto da água potável, pois a água tratada tem
custo para preparar e preservar as fontes naturais. Disse que na zona rural do Município,
nascem dois córregos,  por isso, precisam incentivar a realização de políticas para a melhor
qualidade  d'água  e  proteção  dos  mananciais  e  investir  pesado  em  saneamento  básico.
Precisa vir logo o Plano de Saneamento e ser amplamente discutido, pois muito pouco do
esgoto cloacal é tratado maioria é despejado  “in natura”.  Em a parte o Vereador Maninho
disse que apenas 10% do esgoto é tratado. Continuando o Vereador Gervásio disse que, em
toda a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, apenas onde o rio nasce no Caraá é água própria
para o consumo e uma pequena parte do Arroio Sapucaia certa altura em Gravataí, os demais
cursos de água estão com a água em péssima qualidade.  Agradeceu e encerrou. Vereador
Jorge, disse que o Plano de Saneamento já foi assinado em Esteio, em Porto Alegre, não
passou na Câmara de Vereadores.  Vereadora Dra. Imilia – 06min. - 02min. Cedidos pelo
Vereador Jorge = 08min. Cumprimentou a todos. Disse que ontem foi realizada nesta Casa
audiência pública sobre a questão da mulher, pois o mês de março serve para reflexão sobre
a mulher, parabenizou os Vereadores pela iniciativa. Disse que não vai lembrar as agressões
que as mulheres sofrem e sim a essência da mulher, pois aos homens foi passado as tarefas
que  usam  força  física,  para  as  mulheres  foi  concedida  a  capacidade  do  equilíbrio  e
consciência, inclusive estudos comprovam isto. Disse que a energia da mulher é o fluído que
o mundo precisa, estamos entrando numa nova era, que se caracteriza pela abundância da
energia  feminina,  essência  e  frequência  apaziguadora,  amorosa  a  energia  que  tem  a
capacidade de transmutar as deficiências e os erros da humanidade, entretanto, essa energia
precisa ser  aproveitada.  Disse que atualmente  as  mulheres  precisam se questionar,  pois
estão confusas em seus papéis, a maioria confundem beleza da alma, com a beleza  física,
algumas são escravas da vaidade, tornando nulo seus poderes e querendo se igualar aos
homens, almejando status de igualdade e se criou uma competição, as mulheres querem ser
iguais aos homens e acabou perdendo a capacidade de equilíbrio. No entanto, as mulheres
jamais vão se igualar aos homens, serão sempre mulheres e louvável natureza produzir a
energia do equilíbrio. Disse que nós mulheres, mães, temos que lembrar da dádiva e poder
que Deus nos deu, deixar iluminar com a beleza interior, as mulheres são muito intuitivas e
como mãe se aflora a intuição. Disse que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas não vale
as mulheres ganharem o mundo e o poder, mas perderem suas famílias, filhos para as drogas
e prostituição, então não podem perder o equilíbrio. Concluiu dizendo que conquistem sim o
mundo e seu espaço,  mas não precisa brigar  com os homens e nem perder  o  princípio
essencial que é o equilíbrio e que faz a diferença no mundo. Disse que num lar onde a mulher
adoece, adoece também filhos e marido, a casa perde o brilho, então precisamos mais de
equilíbrio e menos disputa. Ainda, convidou a todos para evento que vai ocorrer nos dias 23,
24  e  25  de  março,  na  Fazenda do  Senhor  Jesus,  a  ideia  principal  é  a  arrecadação  de
alimentos  e  colchões,  porque ano passado as  Fazendas  não receberam nenhuma verba
pública e também este ano, então o papel que caberia ao Município, as comunidades estão
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fazendo então quem puder vá até lá, conheçam e saibam o trabalho que estão fazendo, pois
custa um kilo de alimento. Agradeceu e encerrou. Vereador Jorge – 04min. Cumprimentou a
todos. Reportou-se ao pronunciamento do Vereador Gervásio, dizendo que a nascente do rio
dos sinos no Caraa, é lindíssima e cristalina e há enorme diferença ao longo do rio. Disse que
teve o privilégio de trazer para o Município, Emenda Parlamentar não tão grande, mas vai
ajudar nos custeios da saúde, através do Deputado Darlei de Deus. Inclusive, ontem esteve
juntamente com o chefe de gabinete do Deputado, no Gabinete do Prefeito, entregando a
emenda. Falou sobre a dificuldade do Prefeito administrar a cidade, segundo ele mesmo,  que
não sabe se  limpa ruas ou cemitérios. Sobre os buracos nas ruas, segundo o Prefeito, vai
procurar acompanhar de perto, pois reconhece que o serviço está saindo mau feito. Então,
espera que os próximos serviços sejam bem feitos, até porque os recursos já são reduzidos.
Em aparte o Vereador Nelson disse que o Município, deve tomar as providências, deve ser
responsabilizado criminalmente e acionada na justiça a empresa dos asfaltos. Continuando o
Vereador Jorge disse que sempre vem trazendo a questão do asfalto e saneamento básico,
pois é horrível ver um serviço mau feito e o povo pagando por isso. Em a parte o Vereador
Gervásio falou sobre a situação da Av. Mauá, dias atrás havia uma saveiro colocando brita
nos buracos, porém na primeira chuva foi embora, ou seja, dinheiro jogado fora. Continuando
o Vereador Jorge, agradeceu e encerrou. Vereador Marquinhos – 06 min. Cumprimentou a
todos. Sobre o julgamento do Lula, acredita que serão 06 a 05 para não prender Lula e que o
voto de minerva será de Alexandre Moraes, indicação de Temer que está no mesmo barco de
Lula e não querem ir  para a cadeia.  Agora vem a pressão política e  tomara que eu me
engane, pois eu quero o lula preso, como todo o Brasil. Falou também sobre a água que é um
assunto tão importante e acredita que e terceira guerra mundial será pela água, inclusive o
nosso País  é  riquíssimo,  os  maiores  mananciais  hídricos  do  mundo estão  na  Amazônia,
inclusive quando vê as pessoas desperdiçando água potável, lavando veículo, é um tapa na
cara da sociedade, as pessoas descartando lixo em qualquer lugar, isso vem da educação
que vem da origem. O Presidente da Casa disse que em Porto Alegre eles não querem o
PPP, aqui também não querem, aí  embora a ideologia partidária não querendo o Prefeito e
Vice-Prefeito, estão lutando pela PPP.  Em  aparte o Vereador Cleber disse que encontrou na
CORSAN o Vice Prefeito, Dr. Sato, Secretários da Fazenda e Geral de Governo, em uma
reunião com o Superintendente da Corsan. Lá ficou sabendo que este assunto está bem
adiantado  provavelmente  vai  vir  este  ano  para  o  Legislativo.  Continuando  o  Vereador
Marquinhos disse tomará que venha logo, se for bom para a cidade estão dentro. Em aparte o
Vereador Gervásio disse que temos a perspectiva de fazer uma cobertura de 10% do esgoto
cloacal, isso é bom para a cidade e nada tem a ver com ideologia partidária, tem que legislar
pelo bem comum. Continuando o Vereador Marquinhos disse que o esgoto é tão importante,
pois quando se investe um real em tratamento de esgoto, economiza quatro reais na atividade
fim, e também é saúde preventiva. Falou sobre as mulheres. Que lugar de mulher é onde ela
quiser, tem experiência em casa. 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 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, 22 de março de 2018. 

                                                                                                            NELSON BRAMBILA
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                              Vereador Presidente 
     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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