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 10.108

                        
            Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (05/06/2018), 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  32ª  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:  Dra. Imilia – PTB; Marquinhos – PSB; Gervásio – PP;
Cleber – PP; Jorge – PSD; Adão – PT; Caco – PMDB; Ventania – PRB; Raquel – PT;
Nelson – SD e Maninho –  PMDB.  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
nºs 150/18; 151/18; 152/18 e 153/18 – Origem do Vereador Cleber; Indicações nºs 154/18;
155/18; 156/18 e 157/18 – Origem do Vereador Marquinhos e Indicação nº 149/18 – Origem do
Vereador Gervásio; Mensagens Executivas nºs 16/18 e 17/18; Projetos de Leis Legislativos nºs
32/18;  33/18;  34/18  e  35/18.  ATA nº  10.100,  que  foi  aprovada  por  unanimidade,  sem
retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação
das Indicações: Indicações do Vereador Marquinhos – Nº 154/18 – Ao Prefeito, solicitando
que seja enviado a esta Casa, Projeto de Lei “Autorizando o Poder Público Municipal a doar à
Associação  dos  Funcionário  Públicos  Municipais  “sucatas”  pertencentes  ao  Poder  Público
Municipal  quando  da  publicação  desta  Lei”.  Nº  155/18  –  Ao  Prefeito,  no  sentido  de  que
determine com urgência, reforma geral nas capelas mortuárias existentes junto aos Cemitérios
Pio XII e João XXIII, nesta cidade.  Nº 156/18 – Ao Prefeito, no sentido que determine com
urgência o capeamento asfáltico da Rua Lidovino Fanton, Bairro João de Barro.  Nº 157/18 –
Ao Prefeito, no sentido de que determine com urgência, o patrolamento, o nivelamento e o
ensaibramento  da  Estrada  dos  Ramires  (parte  faltante),  Costa  do  Morro.  Aprovadas  por
unanimidade. Indicações do Vereador Cleber - Nº 150/18 – Ao Prefeito, solicitando a criação
de uma força tarefa,  para apresentar  o Município com atrativos de investimento na região
metropolitana. Nº 151/18 – Ao Prefeito, solicitando a criação da parceria público privada (PPP)
para pintar e restaurar as passarelas do nosso Município. Nº 152/18 – Ao Prefeito, solicitando
o cancelamento provisório da taxa de manutenção dos cemitérios municipais. Nº 153/18 – Ao
Prefeito, para que seja feitas nas principais ruas da cidade, a pintura de vagas de automóveis
em cor  verde,  para  marcar,  e  assim  privilegiar  o  estacionamento  de  veículos  Elétricos  e
Hídricos,  tendo  em  vista  o  futuro  dos  automóveis,  e  ao  estímulo  do  uso  dos  mesmos.
Aprovadas por unanimidade.  Indicação do Vereador Gervásio – Nº 149/18 –  Ao Prefeito,
sugerindo que às novas empresas que se instalem no município que dêem preferência  a
contratação  de  moradores  da  cidade.  Aprovada  por  unanimidade.  Passou-se  aos
Requerimentos Verbais: Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST,
a manutenção nas sinaleiras  para pedestres localizadas na esquina entre as Ruas Nossa
Senhora da Conceição e Capitão Camboim, ao lado das lojas Colombo, Centro. Aprovado por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Raquel  e  Gervásio.  02)  Ao  Prefeito,
parabenizando as SMMA e SMST, responsáveis pela instalação e identificação dos pontos de
descarte de lixo no centro.  Aprovado por unanimidade,  com a associação dos Vereadores
Cleber,  Gervásio  e  Raquel.  Vereador  Ventania  –  01)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da
SMSMU, a troca da fiação elétrica dos postes de ferros na Praça da Juventude. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Gervásio. Vereador Caco – 01) Ao
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Prefeito,  solicitando  através  da  SMSMU,  a  instalação  de  nova  parada  de  ônibus  na  Rua
Henrique Dias, próximo ao viaduto, Bairro Santa Catarina. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Raquel, Ventania, Adão, Gervásio e Jorge. 02) À Brigada Militar e
Guarda Municipal, solicitando mais segurança próximo à Escola Rubem Dário. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores  Adão,  Raquel,  Gervásio,  Cleber,  Nelson,
Jorge e Ventania. 03) Nome do Poder Legislativo – 01) Externando condolências à família do
Sr.  Sérgio,  morador do Bairro  Sete.  Aprovado por  unanimidade.  Vereador Adão – 01)  Ao
Prefeito, solicitando através da SMO, colocação da tampa da boca de lobo na Rua Mampituba,
em frente ao nº 271 - Loteamento Bela Vista, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a
associação  dos  Vereadores  Raquel,  Maninho,  Ventania,  Jorge  e  Cleber.  02)  Ao  Prefeito,
solicitando através da SMO, a colocação de caixa boca de lobo com tampa, na Rua França,
em frente ao nº 388, Bairro Pedro Simon. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores  Raquel,  Cleber,  Gervásio,  Ventania,  Maninho  e  Jorge.  Vereador  Jorge  –  01)
Externando  condolências  à  família  do  Sr.  Ilo,  pelo  falecimento  do  mesmo.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Caco, Dra. Imilia, Adão,
Ventania,  Maninho  e  Marquinhos.  02)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMSMU,  o
recolhimento  de podas  de árvores  na ruas  da cidade.  Aprovado por  unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Cleber e Maninho. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, tendo em
vista  as  informações  constantes  no  Relatório  de  Irregularidades  –  DIPR  do  Ministério  da
Previdência Social MPS, no qual o mencionado relatório do Primeiro Bimestre de 2017, que
apontam  divergências  quanto  a  valores  e  pagamentos  do  parcelamento  do  Fundo  de
Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Sapucaia do Sul (FAPS). Questiona: Quais as
providências tomadas para a regularização? Aprovado por unanimidade, com a associação
dos  Vereadores  Dra.  Imilia,  Jorge  e  Gervásio.  02)  Ao  Prefeito,  acerca  das  divergências
verificadas no Relatório de Irregularidades – DIPR do Ministério da Previdência Social, relativo
ao Segundo Bimestre de 2017, no qual cita divergências relativas a valores e pagamento do
parcelamento  do FAPS.  Questiona:  Quais  as  providências  tomadas  para  a  regularização?
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Jorge e Gervásio.
03) Ao Prefeito, solicitando cópia de todos os Termos de Parcelamentos que dizem respeito ao
Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Sapucaia do Sul, celebrados entre a
Administração Municipal,  sua Autarquia e o Ministério da Previdência Social.  Aprovado por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Dra.  Imilia,  Jorge  e  Gervásio.  Vereador
Gervásio – 01)  À CORSAN, solicitando o conserto de vazamento de água na Rua João de
Souza  Garcia,  em  frente  ao  nº  315,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos  Vereadores  Caco,  Adão,  Cleber  e  Dra.  Imilia.  02)  Ao Prefeito,  solicitando
através da SMO, conserto no asfalto da Rua Mario Isaias Pereira da Silva, em frente ao nº
451, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel
e Maninho. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, requer informações no que se refere a Lei
Municipal nº 3.826/2017 que institui a campanha de conscientização e incentivo a doação de
sangue,  denominada  “Junho  Vermelho”,  no  Município  de  Sapucaia  do  Sul.  Aprovado  por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber  e  Caco.  02)  Ao  Prefeito,  requer
informações no que se refere ao Ofício nº 129/2017 para esclarecimentos sobre a obra na
sede da Coordenadoria da Mulher. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador
Jorge. Vereador Marquinhos – 01) Ao Procon de Sapucaia do Sul, solicitando averiguação na
exibição de preçários e de possíveis práticas de cobrança abusiva nos postos de combustíveis
da nossa cidade. Sendo o posto da Rede AVANT, localizado na Av. Sapucaia – Bairro Centro,
alvo de repetidas denúncias.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação da Vereadora
Raquel. 02) Externando condolências à família do Sr. Ery Pavani. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Cleber, Jorge, Adão, Caco, Gervásio, Dra. Imilia, Ventania e
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Maninho. 02) Externando condolências à família da Sra. Rosane. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Ventania, Dra. Imilia e Maninho. Vereadora Raquel – 01)
Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a revitalização da faixa de segurança e pintura do
meio  fio,  na  Av.  Luiz  Pasteur,  nº  4100,  Bairro  Walderez,  em frente  a  Escola  de  E.M.E.F.
Francisco Greiss. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Cleber,
Adão, Nelson, Maninho, Gervásio e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o
reparo de um buraco na Rua Estância Velha, em frente ao nº 234, Bairro Paraíso. Aprovado
por unanimidade. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, refazer a rótula com tachões e
a revitalização da pintura e do meio fio, nos cruzamentos das Ruas 25 de Julho, Ivoti e Porto
Lucena, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge,
Ventania e Gervásio.  Vereador Nelson – 01)  Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a
contratação de caminhões para o recolhimento de galhos das ruas da cidade. Aprovado por
unanimidade,  com a  associação dos  Vereadores  Jorge,  Cleber,  Adão,  Ventania,  Maninho,
Gervásio e Raquel. Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos os
Projetos  que  aguardam  Pareceres.  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS: Vereador
Gervásio.   Cumprimentou a todos. Falou sobre a paralisação dos caminhoneiros que brotou
genuinamente, em razão de toda a  dificuldade que a classe enfrenta, não foi um movimento
político,  partidário  e  fez  com  que  os  caminhoneiros  conseguissem  grande  parte  do  que
estavam pleiteando, ainda fez todos brasileiros refletir que o povo é detentor do poder. Disse
que  nos  anos  sessenta,  nos  Estados  Unidos,  teve  um movimento  de  caminhoneiros  que
paralisaram o País e conseguiram o que estavam pleiteando, naquele momento a frequência
do rádio PX, permitiu que eles se unissem, reunir e agrupar os interesses. Hoje, através de
outra ferramenta os caminhoneiros conseguiram se unir e se mobilizar, sem a interferência de
agentes políticos, conseguiram fazer a paralisação que colocou o Brasil de barbas de molho.
Disse não ter  participado de nenhuma manifestação, pois era genuína dos caminhoneiros,
movimento era do povo mas teve seu total apoio. Então, fica a lição ao Brasil, que é preciso
pensar com urgência sobre transportes de hidrovias e ferrovias, não podem ficar a merce de
apenas uma categoria para transportar  as riquezas e produtos que o Brasil  tanto precisa.
Falou ainda, que hoje 05/06/2018 é o Dia Mundial do Meio Ambiente, data instituída pela ONU
em 1972 e definiu o ano de 2018, como a ano para falar sobre a poluição dos plásticos, pois
quase tudo é movido a plástico, cerca de um trilhão de sacolas plásticas são consumidas por
ano no mundo, um milhão de garrafas plásticas são compradas por minuto; cinquenta por
cento dos plásticos são usados sem reutilização e treze milhões de toneladas de plásticos são
despejadas no mar a cada ano. Segundo a ONU em 2050, haverá mais plástico no mar do que
peixes, constatação de cientistas e biólogos. Em aparte o Vereador Marquinhos, disse que, o
plástico  demora  400  anos  para  se  decompor.  Continuando  o  orador,  disse  que  precisam
pensar a questão com mais carinho, começando a substituição de garrafas plásticas, sacolas,
recusar  canudos,  embalagens  de  isopor,  então  se  cada  um  fizer  sua  parte,  pois  o  meio
ambiente é o conjunto inteiro, refere-se também a nossa casa, bairro e cidade. Agradeceu e
encerrou. Vereador Jorge – Cumprimentou a todos. Parabenizou os caminhoneiros, inclusive
veio desta classe e ainda mantém sua carteira, porque não sabe o dia de amanhã, a categoria
merece  seu  carinho  e  respeito.  Vereador  Gervásio,  em  aparte,  falou  que  enquanto  os
caminhoneiros estavam dias trancados longe de casa, a população brasileira se municiou de
alimentos e de várias formas conseguiram ajudar e dar  um pouco mais de dignidade aos
caminhoneiros, alguns longe de casa e até sem dinheiro. Continuando o Vereador Jorge, disse
infelizmente se via enormes filas nos postos de combustíveis e pessoas abastecendo a dez
reais o litro, gasolina aditivada chegou a custar quase quinze reais, essas atitudes prejudicava
a ação dos caminhoneiros, mas não os desmotivou. Falou ainda, que a dias estão falando
sobre a limpeza do Arroio José Joaquim, inclusive viu no trecho entre o viaduto da Vargas e
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pontilhão, uma retro retirando a terra , mas não vai resolver o problema. Os Vereadores Caco
e Adão, explicaram que a retro amontoa, posteriormente vem a plocan faz o recolhimento.
Vereador  Jorge,  espera  que seja recolhido logo ou o  resultado poderá ser  pior.  Vereador
Maninho, disse que sempre é feito assim, porque naquele local plocan não consegue entrar.
Em  aparte,  o  Vereador  Gervásio  disse,  tomará  que  não  vivam  novamente  um  grande
alagamento, anunciado, inclusive próximo ao Arroio José Joaquim, entre a Rua da Paz e Av.
Américo Vespúcio, há muito lixo e se vir chuva forte o lixo desce no arroio e vão ter a repetição
de grande alagamento.  Continuando o Vereador Orador, agradeceu o Secretário Municipal de
Serviços e Mobilidade Urbana, pela limpeza na Rua Passeio Pistóia. Agradeceu e encerrou.
Vereador Nelson (tempo cedido pelo Vereador Ventania).  Cumprimentou a todos. Falou
sobre a limpeza do Arroio José Joaquim, a retro limpa e a plocan recolhe, mas realmente do
jeito  que está se chover  forte  está sujeito  a  acontecer  inundações,  inclusive houve vários
pedidos da Câmara, pois é uma questão de saúde pública e todos tem conhecimento que tem
grande e urgente trabalho a ser feito. O Vereador Jorge disse que o trecho entre o viaduto e
pontilhão, mais da metade do arroio está obstruída, então deve ser recolhida a terra ou corre o
risco da situação piorar. Continuando o orador, falou sobre a greve dos caminhoneiros, no
entanto, muitas pessoas se aproveitaram da situação, em Sapucaia do Sul, teve posto que as
16  horas,  o  combustível  estava  R$  4,19  e  às  19  horas,  R$  5,93,  houveram  denúncias.
Considera o aumento falta de respeito ao consumidor, aproveitamento uma vez que o posto
comprou com preço antigo, inclusive esteve no PROCON fazendo a denúncia. Em a parte o
Vereador Marquinhos, disse que tomou conhecimento dos postos Avant e o localizado em
frente  a  Padaria  do  Alemão,  solicitou  que o  PROCON faça investigação e  certamente  os
postos serão multados, mas o maior castigo seria a população não abastecer mais nesses
postos. Elogiou, o Senhor Douglas Santin,  que atendeu com a presteza de sempre e com
valores de mercado. Continuando o orador, disse em São Leopoldo, após várias queixas em
razão dos CRVAs o DETRAN autorizou novo guiche, porque não ainda não há Lei para um
novo CRVA. Ainda, em breve Sapucaia do Sul, será contemplada com mais dois tabelionatos
de registro, um registro civil, um de imóveis e um CRVA, porque Lei existente era do tempo da
ditadura e dizia que somente o tabelião do Registro Civil, pode instalar um CRVA, considera
um  absurdo  e  sempre  lutou  pela  mudança,  pois  é  um  serviço  público  essencial  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  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, 05 de junho de 2018. 

                                                                                                            NELSON BRAMBILA
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