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            Aos  dezessete  dias  do  mês  de  maio  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito
(17/05/2018), 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 27ª
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: Ventania – PRB; Raquel - PT, Dra.
Imilia – PTB; Nelson – SD; Cleber – PP; Adão – PT; Caco  – PMDB; Maninho – PMDB;
Gervásio – PP; Jorge – PSD e Marquinhos – PSB. 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: Origem da Vereadora Imilia – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO
nº 026/2018 - “Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilidade de sobremesas sem
adição de açúcar nos bares e restaurantes localizadas no Município de Sapucaia do Sul”.
Passou-se aos Requerimentos  Verbais:  Vereadora RAQUEL – 01)  Ao Prefeito,  c/c  à
SMSMU, solicitando limpeza e recolhimento de lixo e entulhos, na calçada da Travessa
São Vicente de Paula, esquina com  a Rua Santo Inácio, Bairro São José. Aprovado por
unanimidade,  com associação do  Vereador  Maninho.  02) Ao Prefeito,  c/c  à  SMSMU,
solicitando revisão em toda rede de iluminação pública  na Avenida Vereador  Ademar
Silveira,  Bairro  COHAB.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores
Maninho, Marquinhos, Jorge e Cleber. 03) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando reparo de
buracos  na  Rua  Dona  Ecilda,  próximo  ao  nº  101,  Bairro  Freitas.  Aprovado  por
unanimidade.  Vereador MARQUINHOS – 01)  Ao Prefeito,  c/c  à  SMST, solicitando a
repintura das faixas de segurança no cruzamento das Avenidas João Pereira de Vargas e
Theodomiro  Porto  da  Fonseca.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Adão, Ventania, Gervásio e Maninho. 02) Ao Prefeito, c/c à SMST, solicitando
a   devida  sinalização  e  estudos  de  viabilidade  para  colocação  de  um  redutor  de
velocidade na Rua Santo Inácio, Bairro São José, devido a alta velocidade dos  veículos.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  Raquel, Gervásio e Cleber.
03)  Ao Prefeito, c/c à SMST e SMSMU, solicitando limpeza e sinalização no ponto de
ônibus  localizado  na  Rua   Maurício  Cardoso,  nº  512,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Raquel, Jorge e Adão. Vereadora IMÍLIA –
01)   Ao Prefeito, c/c à SMPU, solicitando informações acerca da regularização da Vila
Corsan,  que  foi  sancionada  pelo  Prefeito  através  da  Lei  Municipal  nº  3839/2018,  o
requerimento em tela está ocorrendo devido a inúmeros moradores do Bairro procurarem
o Gabinete em busca de informação,  diante do exposto requer informações quanto a
regularização  dos  terrenos  na  Vila  Corsan,  bem  como,  seja  disponibilizado  para  os
moradores  o  cronograma  de  execução  da  Lei  aprovada  por  esta  Casa   Legislativa.
Aprovado por unanimidade.  02) Ao Prefeito, c/c à SMS, solicitando informações no que
refere-se à falta de medicamentos na Farmácia Municipal, a reclamação é constante por
inúmeros munícipes de diferentes localidades, a população exige uma resposta, pois já se
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passou quase um ano e meio de mandato e as promessas de campanha não  foram
cumpridas e a população vem amargando por ter confiado neste Governo que faz de
conta que não vê e não ouve as necessidades do povo sapucaiense, diante do exposto
requer seja esclarecido se de fato não há medicamentos na Farmácia Municipal e qual
motivo da falta, tendo em vista que em visita desta Vereadora na Farmácia Municipal, a
informação  que  lá  obteve  é  de  que  não  existe  falta  de  medicamentos,  se  não  está
faltando,  devem esclarecer  porque não é entregue a população quando a mesma se
dirige até lá em busca de medicamento. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Jorge e Gervásio.  03)   Ao Prefeito, solicita fiscalização pelo Executivo, a
Madeireira localizada na Rua Rio Pardo, esquina com a ERS 118, (Arme Materiais de
Construção), pois conforme reclamações dos moradores há no local ocupação indevida
do passeio público, obstrução nas entradas de garagens, poeira causada por resíduos de
materiais de construção e poluição sonora, o requerimento visa atender demanda vinda
da comunidade do Bairro  Capão da Cruz,  bem como, requer que esta denúncia seja
encaminhada  às  Secretarias  competentes  para  a  devida  fiscalização  do  local,  sendo
tomadas  as  devidas  providências  para  que  a  situação  não  persista.  Aprovado  por
unanimidade. Vereador GERVÁSIO – 01) Ao Prefeito, c/c à SMST, solicitando estudo de
viabilidade técnica para implantação de redutores de velocidade na Rua Major de Souza
de  Lima,  próximo  a  E.M.E.F.  Marechal  Bitencourt,  Bairro  São  José.  Aprovado  por
unanimidade, com associação da Vereadora Raquel. 02) À CORSAN, solicitando conserto
de  vazamento  de  água  na  Rua  Otacílio  José  Lucas,  nº  259,  Bairro  Sete.  Vereador
CLEBER – 01) Ao Prefeito, c/c à SMSMU e SMMA, solicitando recolhimento de lixo e de
galhos que encontram-se na Rua Avelino Silveira, entre os nºs 100 e 150, Bairro Jardim,
bem como, notificação do proprietário do terreno. Aprovado por unanimidade.  Vereador
JORGE – 01) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando retirada de galhos na Avenida Mauá,
que estão obstruindo a calçada e a comunidade está andando pela Avenida, correndo
riscos.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Cleber  e  Imília.
Vereador  ADÃO  –  01) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMST,  solicitando  a  repintura  da  faixa  de
segurança na Avenida Theodomiro Porto  da Fonseca, em frente a Comunidade Católica
São  Francisco,  nº  1657,  Bairro  João  de  Barro.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Maninho, Raquel, Cleber e Ventania. Vereador CACO – 01)
Ao Prefeito,  solicitando que  a  taxa de  iluminação  pública  seja  para  investimentos  na
segurança do Município, como por exemplo, instalar lâmpadas de led, pois o valor que é
arrecadado  pode  colocar  lâmpadas  novas  em  muitas  Avenidas.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Maninho, Nelson e Ventania.  Vereador
VENTANIA – 01) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando recapeamento asfáltico na Rua Dona
Josefina, do nº 691 até o nº 1.094, Loteamento Charrua, Bairro Capão da Cruz. Aprovado
por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Jorge.  02) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMO,
solicitando desobstrução e jateamento da rede de esgoto na Rua Beira Campo, em frente
ao nº 366 Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Cleber  e  Raquel.  Vereador  MANINHO  –  01) À  CORSAN,  solicitando  conserto  de
vazamento de água na Avenida João Pereira de Vargas, esquina com a Rua Assis Brasil,
Bairro  Centro.  Aprovado   por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Jorge  e
Raquel.  Vereador NELSON – 01) Ao DAER, solicitando esclarecimentos quanto ao fato
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de moradores da RS118, que tem escritura a muito tempo, simplesmente serão retirados
de suas residências, sem nenhuma avaliação, sem nenhuma indenização e terão que
morar no Ginásio Kurashiki. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Raquel, Cleber e Jorge.  Vereador CLEBER – 01) Ao Prefeito, solicitando a colocação de
tela no campo Itapemirim, Bairro Sete, bem como, a reforma da tela da Unidade Básica
de Saúde Itapemirim, no mesmo Bairro. Aprovado  por unanimidade, o Requerimento será
em Nome do Poder Legislativo.  A Comissão de Legislação agendou reunião para dia
22.05.2018,  terça-feira,  às  10:00  horas.  Passou-se  a  votação  do  seguinte  Processo:
PROC.  nº  20.490/023/2018  –  Origem da  Vereadora  Dra.  Imilia  –  PROJETO  DE LEI
LEGISLATIVO nº 09/2018 - “Obriga as agências bancárias no âmbito do Município de
Sapucaia do Sul, responsáveis por depósitos e/ou pagamentos de quantias provenientes
de alvarás judiciais, a oportunizar atendimento prioritário para tal finalidade”. Prazo para
apresentação  da  contestação  26.03.2018. Contestação  apresentada  em  23.03.2018,
portanto  o  projeto  retornará  à  Comissão  de  Legislação  e  Justiça  para  apreciação.
Contestação  deferida  pela  Comissão  de  Legislação  e  Justiça. Em  10.05.2018,  a
Vereadora  Autora,  solicitou  adiamento  de  votação,  por  01  (uma)  Sessão.  Devendo
retornar em 15.05.2018. Em 15.05.2018, discutiram o Projeto os Vereadores Gervásio,
Imilia,  Raquel  e  Marquinhos,  encaminharam à  votação  os  Vereadores  Cleber,  Imilia,
Jorge, Marquinhos, Ventania e Gervásio; em votação o Projeto foi rejeitado por 8 (oito)
votos  contrários  (Ventania,  Adão,  Caco,  Cleber,  Gervásio,  Marquinhos,  Raquel  e
Maninho) e 2 (dois)  votos favoráveis (Imilia e Jorge) em 1ª discussão e votação. Nesta
data,  o Projeto foi  rejeitado por 8 (oito)  votos contrários (Ventania,  Adão, Caco,
Cleber, Gervásio, Marquinhos, Raquel e Maninho) e 2 (dois)  votos favoráveis (Imilia
e  Jorge); em  2ª  discussão  e  votação.     Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereadora  Raquel  –  (06min.)  –  Cumprimentou  a  todos.
Iniciou dando um retorno sobre reunião com o Secretário de Saúde, que será realizada na
quarta-feira da próxima semana, apenas aguardam o horário. Disse que conversou com o
Coordenador  do  Comitê  da  Cidadania,  que  externou  grande  preocupação  com  o
Programa Jovem Aprendiz aqui no Município de Sapucaia, pois os jovens que na sua
maioria são de baixa renda, não estão conseguindo colocar estes jovens no mercado de
trabalho, as vagas existem, mas no entanto não são repassadas e os jovens terminam
desistindo dos cursos, da escola para procurar trabalho em outro lugar, sendo que em
reunião com a Superintendência da Secretaria do Trabalho do Estado, na qual realmente
confirmou-se  a  situação  preocupante  do  Jovem  Aprendiz  em  Sapucaia  do  Sul,
ressaltando  a  Vereadora  Oradora  que  esta  Casa  deve  tomar  uma  atitude  urgente,
sugerindo  até  a  realização  de  uma audiência  pública  nesta  Casa,  na  qual  a  própria
Superintendência irá convocar as empresas para explicarem o que está acontecendo,
porque não estão abrindo as vagas para o Jovem Aprendiz, pois em Sapucaia do Sul
deveriam ter quatrocentos e trinta e dois jovens aprendizes, mas temos apenas duzentos
e  cinquenta e cinco, um assunto muito importante para os jovens, que precisam fazer o
curso e ser encaixado no mercado de trabalho, parabenizou ao Comitê da Cidadania que
tem feito o seu papel, agora falta as empresas, que são os parceiros desse Programa
também  fazerem  o  seu  papel.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Nelson  –  (06min.
cedidos pelo Vereador Maninho) – Cumprimentou a todos. Falou a respeito da Lei do
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ITBI, com regras para que proprietários possam escriturar suas casas com isenção do
ITBI, assunto que foi uma grande luta dos Vereadores, mas agora que haverá reunião
com a comunidade sobre o assunto nenhum dos Vereadores foi convidado, sendo que foi
uma conquista resultante do trabalho desta Casa, a população deveria ter conhecimento
disso,   ressaltando  que  talvez  tenha  sido  um equívoco  na  área  da  comunicação  do
Executivo, pois a notícia saiu até em Jornal, mas os Vereadores não serem convidados foi
uma falha imperdoável, espera que em uma próxima oportunidade pelo menos avisem
algum  dos  Vereadores.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Cleber  –  (06min.)  –
Cumprimentou a todos. Disse que não é a primeira vez que a comunicação do Executivo
falha  desta  forma,  o  palanque  da  Prefeitura  é  apenas  para  puxar  mídia  para  o  pré
candidato a Deputado Estadual, o ex prefeito Ballin, ressaltando que tem que parar com
isso, ou seja, promessas e promessas, que não são cumpridas, dando como exemplos a
limpeza do Arroio José Joaquim, a Escola Rosane Amaral Dias com a obra parada, as
Escolas  de  Educação  Infantil  inauguradas  mas  fechadas,   até  hoje  sem  resposta
nenhuma,  a  população  só  tem uma  saída  para  Sapucaia,  a  eleição  de  2020,  nesta
administração  atual  não  existe  solução.  Falou  sobre  a  importância  do  tema  que  a
Vereadora Raquel explanou, sendo que haverá   agenda com a presença também  de
ACIS e CDL, convidará a todos os Vereadores assim que surgir a agenda, pois apenas
metade das vagas são ocupadas, devendo então ser conversado com os empresários
que geram estas  vagas para  ver  o  que  está  acontecendo,   bem como,  explanou  as
dificuldades também com relação a contratação de estagiários para o Poder Legislativo.
Disse que seu discurso vai de encontro com o que precisa ser  feito mais urgente na
cidade,  como por exemplo o arroio José Joaquim, a comunidade pede muito a realização
de limpeza no mesmo, mas com a administração que está a dez anos, não há sequer
maquinários,  a  população  paga  seus  impostos  e  quer  os  serviços  básicos,  sobre  a
Farmácia Municipal, será que é sempre no dia que o cidadão vai até lá que não tem
medicação, mas se o cidadão não vai o remédio está lá, o Posto de Saúde Itapemirim
está  abandonado,  está  sendo  depredado,  os  empresários  não  tem  como  investir  na
cidade, devido as leis do zoneamento não serem claras, tem que haver secretariado com
gestão, que de fato mude a vida das pessoas, sendo que até pediu uma sala ao Prefeito,
para reunir secretários e Vereadores para debater, pois os empresários indagam de onde
pode ou não pode abrir empresa e outras questões, tem que haver um plano para dirigir
esta  cidade,  negociatas  baratas  não  levam a  lugar  nenhum nossa  cidade,  essa  é  a
cobrança do Vereador Orador nesta Tribuna, continuará cada vez mais cobrando, pois
não vê gestão nesta cidade, o Prefeito está tentando fazer algo pelo Município, mas se há
Secretários que não dão conta do recado tem que mexer, isto não é politicagem barata, é
pensar na vida das pessoas que não muda, ter um zoneamento da década de setenta, é
necessário  rever  isto  com  urgência.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Gervásio  –
(06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que sobre a Escola Rosane Amaral Dias, o que
foi feito está apodrecendo, tem problemas naquela obra, mas deverá ter uma solução, ou
seja, é o dinheiro do cidadão que está sendo jogado fora, ainda na área da educação,
falou sobre requerimento no qual o Vereador Orador pediu estudo de viabilidade técnica
para melhorias no tráfego no entorno da Escola Hugo Gerdau, um local onde já houve
atropelamentos, não podendo os Edis fecharem os olhos para esta situação, pedido este
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que  foi  encaminhado  para  Prefeito  e  Secretarias  de  Trânsito,  de  Obras  e  de
Planejamento, pois é um time que tem que andar junto, ou nada acontece. Falou que os
Vereadores ouvem a comunidade, encaminham os pedidos, mas as coisas não estão
acontecendo, também pediu melhorias em frente a Escola Marechal  Bitencourt,  Bairro
São José, pois devido ao abuso  de motoristas, o tráfego tem sido de alta velocidade,
embora existam redutores de velocidade, há risco de acidentes, por isso tem o Vereador
Orador  preocupação  em  especial  com  as  crianças  da  Escola,  também  foi  solicitado
alguma forma de redução de velocidade, em frente da Escola Vanessa Ceconet, mas não
está acontecendo, embora seja dito que é por falta de recursos, pensa que na verdade é
falta de vontade política,  de fazerem as coisas acontecerem. Disse que tem recebido
muitas reclamações a respeito da operação tapa buracos na cidade, reclamações de um
serviço que aparentemente não está sendo bem feito, é  como se diz: “a corda sempre
arrebenta do lado mais fraco”, pois é novamente o dinheiro do cidadão que está sendo
mal  aplicado,  os  “remendos”  realizados  estão  durando poucos meses,  mas deveriam
durar pelo menos três a quatro anos, portanto deixou mensagem ao Prefeito Link, dizendo
que todos sabemos que tem diminuído o volume de arrecadação dos municípios de todo
o Brasil e também de Sapucaia do Sul, mas deve-se aplicar o dinheiro do sapucaiense de
forma séria e bem aplicada para que possamos dar um melhor retorno para a população.
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
doze horas.  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, 17 de maio de 2018. 

                                                                                                            NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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