
CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL
Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081

 ATA
 10.107

                        
            Aos  vinte  e  nove  dias  do  mês  de  maio  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito
(29/05/2018), 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 31ª
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:  Gervásio – PP; Caco – PMDB;
Maninho – PMDB; Ventania  – PRB; Adão – PT; Raquel – PT; Imilia  – PTB; Jorge –
PSD;  Cleber  –  PP;  Marquinhos  –  PSB e  Nelson  –  SD.  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:  Ofcs.  nºs  52/18  e  53/18  da  SMMA;  Mensagens
Executivas nºs 21/18 e 22/18; Indicações de nº 140/18 à 148/18, de origem do Vereador
Marquinhos,  aprovadas  por  unanimidade.  Ata  nº  10.098,  que  foi  aprovada  por
unanimidade, sem alterações nem retificações.  Passou-se aos Requerimentos Verbais:
Vereadora RAQUEL – 01) Ao Prefeito, através da SMO, solicita o recapeamento asfáltico
da Rua Manoel Serafim, esquina com a Rua Padre Réus, próximo ao Cemitério João
XXIII, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge e
Ventania.  02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicita a limpeza e retirada de galhos e
entulhos na calçada da Rua Marciano Caetano da Silveira, ao lado do nº 581, Bairro Nova
Sapucaia e através da SMMA e Vigilância Sanitária, solicita a notificação dos proprietários
dos respectivos terrenos. Aprovado por unanimidade. 03)  Ao Prefeito, através da SMO,
solicita o reparo de buraco em frente a tampa de bueiro, localizado na Rua São João,
esquina com a Rua Dom Carlos,  Bairro Primor.  Aprovado por unanimidade.  Vereador
MARQUINHOS – 01)  Ao Prefeito, através da SMO, solicita que seja feita verificação na
iluminação pública da Rua Idelfonso Pinto, nº 74, Centro, pois segundo moradores esta
parte  da  rua  está  às  escuras.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Raquel e Gervásio.  02)  Ao Prefeito, através da SMST, , solicitar estudo de
viabilidade  para  melhor  adequação  no  estreitamento  de  pista  na  Avenida  Américo
Vespúcio,  nº  940,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  da
Vereadora  Raquel.  03) Aos  familiares  do  Sr.  Walter  Caetano,  condolências  pelo  seu
falecimento. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Imilia,
Cleber, Ventania e Gervásio.  Vereador GERVÁSIO – 01) Ao Prefeito, através da SMO,
solicita conserto de buraco na Rua Ataíde Pacheco, esquina com a Rua Manoel Serafim,
Bairro  Centro.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Ventania,
Raquel e Cleber. 02) Ao Prefeito, através da SMST, solicita estudo de viabilidade técnica
para implantação de redutor de velocidade na Rua Major de Souza Lima, próximo ao nº
1.325, Loteamento Jardim Anchieta, Bairro São José. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Raquel, Jorge, Cleber e Ventania. Vereador CLEBER – 01)
Ao Prefeito, solicitando a limpeza no Arroio José Joaquim, pois é uma questão crucial
para Sapucaia do Sul. Aprovado por unanimidade,  o Requerimento será em Nome do
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Poder Legislativo. 02) Ao Prefeito,  através da SMMA, solicita  o corte  de árvores no
entorno da passarela do Bairro COHAB, uma demanda de moradores e estudantes da
Escola Hugo Gerdau, devido aos inúmeros assaltos no local. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores  Caco e Jorge.  03) Ao Prefeito, solicitando a retirada do
quadro do ex presidente Lula, existente em seu gabinete na Prefeitura. O Requerimento
foi rejeitado com 06 (seis) votos contrários (Nelson, Raquel, Maninho, Ventania, Caco e
Adão)  e  05  (cinco)votos  favoráveis  (Cleber,  Gervásio,  Imilia,  Marquinhos  e  Jorge).
Vereador  JORGE  –  01) Ao  Prefeito,  solicitando  a  doação  do  terreno  que  está
abandonado e servia de sede para o  Vera Cruz Futebol Clube, os moradores requerem a
construção  de  uma  quadra  de  futebol  de  areia  para  o  lazer  das  crianças  do  bairro,
atualmente o campo serve de pastagem para animais. Aprovado por unanimidade, com
associação da Vereadora Imilia.  02) Ao Prefeito e à RGE Sul, solicitando instalação de
postes e rede de iluminação na Rua José Joaquim, trecho entre as Ruas Copacabana e
Travessa Pátria, pois muitos jovens retornam do Colégio Marcus Vinícius, a noite e se
colocam em situação de risco devido a falta de iluminação.  Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Caco, Ventania, Maninho, Marquinhos, Imilia, Gervásio e
Cleber.   Vereador CACO – 01) Ao Prefeito,  através da SMS, solicitar a liberação da
vacina contra a gripe para toda a população. Aprovado por unanimidade, com associação
dos  Vereadores  Jorge,  Ventania,  Maninho,  Cleber,  Gervásio  e  Marquinhos.  02) Ao
Prefeito,  solicitando  a  colocação  de  grama  em  alguns  pontos  do  campo  Bela  vista.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Ventania,
Jorge e Maninho.  Vereador NELSON – 01) À SAMU, À Secretaria Estadual de Saúde e
ao Governo do Estado, solicitando estudos de viabilidade para que as ligações para a
SAMU,  caiam  direto  em uma  central  no  próprio  município,  desta  forma  agilizando  a
prestação do serviço. Aprovado por unanimidade,  o Requerimento será em Nome do
Poder  Legislativo. O  Vereador  Marquinhos  retirou  Projeto  de  sua  autoria,  a  saber,
PROC. nº 20.659/192/2018 – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 030/2018 - “Proíbe o
uso de celulares, tabletes, smartphones e congêneres por servidores públicos municipais
lotados nas unidades de saúde do Município de Sapucaia do Sul”. O Vereador Gervásio
retirou Projeto de sua autoria, a saber,  PROC. nº 20.640/173/2018 – PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO nº 023/2018 - “Proíbe as atividades pedagógicas que visem a reprodução
de conceito de ideologia de gênero na grade de ensino da rede municipal  e da rede
privada de Sapucaia do Sul”. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Vereadora Raquel – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou justificando o seu voto no
Projeto da Vereadora Imilia que iria beneficiar os advogados deixando-os passar na frente
de idosos em filas de banco, repetiu um trecho do pronunciamento da Vereadora Imilia
onde diz que: “... além de ofender a OAB de  Sapucaia do Sul, a não aprovação do projeto
mostra que o pensamento político de muitos desta Casa beira ao ridículo, por pensarem
que  busco  benefício  pessoal  com  isso...”,  portanto  em  respeito  a  OAB  de  nosso
Município,  e  a  própria  Vereadora  Imilia,  a  Vereadora  Oradora  justificou  seu  voto,
esclarecendo primeiramente o que significa a palavra ridículo, que é digno de risos e  de
pouco ou nenhum valor,   por esse motivo considera uma obrigação usar esta Tribuna
para justificar seu voto, acredita que ninguém nesta Casa tenha menos ou pouco valor,
todos tem o seu valor, estão aqui pelo voto da população, por isso devem ser respeitados,
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seja votando contra ou a favor de qualquer projeto, ressaltando que tem o maior respeito
pela OAB e pela profissão do advogado, tanto que sua filha é advogada, não poderia
votar a favor do projeto para beneficiar sua própria filha, votou contra o projeto por estar
convicta que a lei  seria prejudicial  a população, aos idosos, pessoas com deficiência,
pessoas que mais necessitam de ajuda e que seus direitos sejam preservados,  não votou
contrária para prejudicar a autora, a qual falou em alto e bom som que não precisava
desta lei, deve ser pelo fato de nunca ter enfrentado fila nas agências bancárias pela sua
posição social, a Vereadora Oradora acredita que os Vereadores estão aqui para pensar
em um todo, em um bem comum a população,  não para privilegiar  uma parcela dos
trabalhadores,  foi  o que a maioria dos Vereadores pensaram no dia  em que votaram
contrários ao projeto, assim como a Vereadora Oradora votou contra, pois tinha convicção
de que o projeto não teria benefício nenhum, pelo contrário, prejudicaria quem de fato
necessita de prioridade, esclareceu que não pessoaliza quando vota projetos nesta Casa,
já votou favorável a projetos de origem de quase todos os Edis, inclusive da Vereadora
Imilia,  projetos para o bem comum da população, não devemos pensar que somos o
centro das atenções desta Casa e que todos os seus projetos devem ser aprovados, seria
hipocrisia, são onze Edis, cada um pensa de um jeito, um pode discordar do outro, estão
aqui para defender os direitos do cidadão. Após justificar seu voto, explanou sobre o que
a Vereadora Imilia disse que era a única Vereadora que andava nas ruas da cidade,  oque
não é fato, pois todos os outros Vereadores andam pelas ruas da cidade, por isso estão
aqui, todos os dias fazendo requerimentos, escutando as demandas da população,   todos
os Edis andam pelas ruas, isto não é privilégio de um ou dois Vereadores, bem como, o
Projeto “gabinete de bairro” é de autoria da Vereadora Raquel, usou  esta ideia antes de
ser Vereadora quando foi Secretária de Desenvolvimento Social, onde levava os serviços
da Secretaria até a comunidade, após como Vereadora continuou indo às ruas, o seu
trabalho  é  nas  ruas,  conversando  com  a  população,  colhendo  demandas,  algumas
mudaram,  visto  que na Secretaria  levavam serviços para a comunidade,  agora  como
Vereadores  não  se  pode  em  uma  associação  de  moradores  por  exemplo,  reunir  a
população,  pagar pedicure,  manicure,  distribuir  salgadinhos,  enfim, isso não,  pois são
legisladores, tem que respeitar, tem que escutar as demandas da população e trazer para
serem discutidas nesta Casa, ressaltando que este é o seu desabafo, pois foi complicado
escutar que era ridícula,  por votar um projeto que era contra o cidadão. Agradeceu e
encerrou. Vereador Cleber – (06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que hoje perdeu,
pois requerimento seu foi rejeitado, respeita a todos, com seus princípios, suas crenças,
mas manter uma foto de alguém que deixou uma crise bárbara, junto com vários Partidos,
em nível nacional, inclusive seu próprio Partido, um bando de canalhas, sem vergonhas,
não tem como defender o indefensável, independente de ser do Governo ou da oposição,
isso  não.  Disse  que  pessoas  que  visitaram o  Gabinete  do  Prefeito,  perguntaram  ao
Vereador Orador  como pode o Prefeito ter a foto do ex presidente condenado em sua
sala, o Vereador Orador respondeu a estas pessoas que os direitos individuais tem que
ser respeitados, como o seu foi respeitado de poder fazer o requerimento, que poderia ser
aprovado ou não, houve empate e o Presidente Brambila desempatou, votando contra o
requerimento, mesmo que o requerimento fosse encaminhado, o Prefeito tem o Poder
para decidir  se deixa ou não o quadro.  Falou que alguns assuntos como exemplo,  a
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limpeza do Arroio José Joaquim,  a falta de remédio na Farmácia Municipal, a operação
tapa  buracos,  que  deve  avançar,  pois   pessoas  tem  reclamado,  o  Legislativo  está
fiscalizando,  daqui  a  pouco  sairá  ofício  para  cobrar  o  Prefeito,  as  duas  escolas  de
educação infantil que estão fechadas, desde a administração do ex prefeito Ballin,  houve
reunião com o atual Prefeito, Dr. Link, mas até agora não foi resolvido, um ano e meio de
mandato, continuam fechadas. Falou que os direitos individuais devem ser respeitados, o
seu  de  fazer  o  requerimento,  o  Legislativo  de  negar  o  requerimento,  do  Prefeito  de
permanecer com o quadro na sua sala. Disse que a limpeza no Arroio José Joaquim  tem
que acontecer, a população tem cobrado, tem que haver alguma ação, para  ser visto que
o Poder Público está agindo, preocupa-se pois é um arroio que corta a cidade inteira,
sabe-se que a Prefeitura juntamente com a Secretaria de Mobilidade Urbana faz o que
pode, mas em algum momento terão que dar atenção para alguma parte deste Arroio, as
pessoas querem ver algo na prática, que consigam visualizar, não será o Vereador Orador
demagogo, pedindo por exemplo, a duplicação de toda a Avenida Justino Camboim,  pois
sabe-se  que  não  tem  dinheiro,  mas  para  uma  parte  teria,  para  tanto  é  preciso  ter
coragem. 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 quarenta 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, 29 de maio de 2018.

                                                                                                            NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 
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