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            Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (16/10/2018), 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 66ª 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; Maninho – MDB; Cleber – PP;
Jorge – PSD; Adão – PT; Ventania – PRB; Raquel – PT; Nelson – SD e Caco – MDB.  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:  Ofícios  nºs  0900/2018;  0901/2018;  0902/2018;  0903/2018;
0904/2018  e  0923/2018  –  Gabinete  do  Prefeito;  Ata  nº  10.163,  que  foi  aprovada  por
unanimidade,  sem  alteração  nem  retificações.  Passou-se  ao ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE: Não havendo indicações a serem votadas, passou-se aos Requerimentos Verbais.
Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando novamente através da SMSMU, o patrolamento
da Rua Bela  Vista.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores Caco,  Dra.
Imilia,  Gervásio,  Nelson  e Jorge.  02) Ao  Prefeito,  solicitando através  da  SMO,  operação tapa
buracos na Rua Dois Amigos. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Ventania.
Vereador Ventania – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, limpeza e hidrojateamento
da  boca  de  lobo,  na  Rua  Ângela  Batista  (toda  extensão),  Bairro  Vila  Greiss.  Aprovado  por
unanimidade,  com a  associação dos Vereadores Jorge e Maninho.  Vereador Jorge – 01)  Ao
Prefeito, solicitando através da SMSMU, a substituição de lâmpada na Rua Maria da Glória, nº 141,
Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Maninho  e
Gervásio.  02)  Ao  Prefeito,  solicitando  esclarecimentos  acerca  das  cobranças  de  taxas  dos
Cemitérios Municipais. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia,
Cleber, Marquinhos e Gervásio. 03) Ao Prefeito e RGE Sul, solicitando a substituição de um poste
de iluminação na Rua Luiz da Rocha, nº 122, Cooperativa Vida Nova I, Bairro Vargas. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber e Ventania. Vereador Cleber – 01) Ao
Prefeito, solicitando através da SMO, conserto de uma tampa de bueiro na Rua João de Souza
Garcia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Gervásio e Ventania.
02) Ao Prefeito,  solicitando resposta referente  ao protocolo  número 13098/2018,  aberto  no dia
29/06/2018. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Jorge. 03) Nome da Casa,
parabenizando  o  Jovem  Davi  Ballaus,  que  representou  o  Município  de  Sapucaia  do  Sul,  na
competição de ciclismo e tirou o 3º lugar, na categoria Boys 16 anos. Ainda, sua irmã Gabi Balaus,
que foi Vice-Campeã, na categoria Girls 5 a 6 anos, na 4ª Etapa da Copa do Brasil BMX, em Novo
Hamburgo. Aprovado. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, conserto
de dois buracos na passagem subterrânea (túnel) na Av. Ruben Berta, um na pista sentido centro-
bairro  e  outro  no  cruzamento  da  Rua  Independência  com a  Av.  Ruben  Berta.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Marquinhos, Dra. Imilia e Cleber. 02)
Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMO  e  SMSMU,  limpeza  de  lixo  e  entulhos  na  Avenida
Juventino Machado, em frente ao nº 709, Bairro Ipiranga, Loteamento Nascer do Sol. Aprovado por
unanimidade,  com a associação dos Vereadores Ventania,  Marquinhos,  Dra.  Imilia,  Maninho e
Cleber.  Vereadora Dra. Imilia - 01) Ao Prefeito, através da SMTCES, em novembro de 2017, foi
feita  uma  Indicação  –  PI  005/2017,  processo  20.425,  aprovada  por  esta  Câmara  Legislativa,
solicitando informações sobre a construção da Incubadora Solidária, no andar térreo do Ginásio de
Esportes  da  Escola  Municipal  Walmir  Martins.  Obteve  algumas  respostas  pela  Secretaria  em
12/2017 e a Incubadora foi inaugurada em 04/07/2018, conforme reportagem. Porém, até os dias
de hoje a Incubadora não foi aberta! O questionamento, através desse requerimento é no sentido
de que obtenham respostas do porque a Incubadora foi inaugurada em 07/2018 e até o presente
momento não está em funcionamento? O que está faltando para que se iniciem os trabalhos no



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

local? Se existe uma previsão de data para o funcionamento. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Jorge, Cleber e Marquinhos.  02)  Ao Prefeito, solicitando através da
SMSMU, segundo a autora,  obtiveram reclamação de moradores da Av.  Theodomiro  Porto  da
Fonseca, em frente ao nº 1316, Bairro Nova Sapucaia, sobre uma boca de lobo que está aberta faz
15  dias.  Ainda,  segundo informações  a  tampa foi  roubada,  estando o  buraco  aberto  e  sendo
sinalizado apenas por madeiras que os moradores colocaram para evitar acidentes, conforme fotos
anexas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Maninho e Cleber.
Vereador  Marquinhos  –  01)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMICCA,  informações  de
empresas abertas no Município no ano de 2017 e o total  acumulado em 2018 até o presente
momento. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Gervásio, Cleber e
Dra.  Imilia.  02)  Ao Prefeito,  solicitando através da SMO, conserto  de erosão na Av.  Flores da
Cunha, nº 197, Bairro Boa Vista. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Jorge  e  Ventania.  03)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMSMU,  a  troca  de  uma  lâmpada
queimada em frente a Escola Rosane Amaral Dias, Rua Leopoldo Johann, nº 20, Bairro Pasqualini.
Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Caco,  Ventania,  Dra.  Imilia  e
Maninho.  Vereadora Raquel - 01)  Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a revitalização da
faixa de segurança, pintura do meio fio e a colocação de placa de sinalização no final da Rua
Mariano do Canto, esquina com a Av. Mauá, Bairro Centro. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Jorge,  Maninho,  Dra.  Imilia,  Gervásio  e Ventania.  02)  Ao Prefeito,
solicitando através da SMSMU, a limpeza e retirada de lixo e entulhos da Rua Pacheco Neto, em
frente ao nº 176, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Jorge.
03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, revisão em toda a rede de iluminação pública na
Rua Sílvio Sanson, Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Gervásio, Jorge, Ventania e Maninho. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, questionando através da
SMS, se há uma solução para a situação de pessoas que são moradores de fora de área, pois
exitem muitas reclamações, uma vez que, tem pessoas que moram ao lado de postos de saúde,
porém são consideradas fora de área e tem que se deslocarem para outros postos. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, Caco, Maninho, Gervásio, Dra. Imilia,
Jorge, Marquinhos e Cleber. Não havendo mais requerimentos verbais a serem feitos: Questão de
Ordem: Vereador Nelson, falou sobre a jovem que foi várias vezes nos postos de saúde, Hospital
e  em nenhum atendimento  pediram exame;  ela  acabou  fazendo  uma consulta  e  ressonância
particular, mesmo assim o Diretor do Hospital dizia que o atendimento não era de urgência. Após o
resultado da ressonância, o médico mandou ela internar imediatamente, foi feito uma cirurgia e
biopsia. Então, causa preocupação, porque deve estar acontecendo também com outras pessoas,
é um problema grave,  economizar  dinheiro  com exames,  porém podem acontecer  mortes,  vai
comunicar à Comissão de Saúde, pois não podem aceitar passivamente.  Vereador Jorge,  falou
que deve  estar  acontecendo a  mesma situação com outras  pessoas  e acabam não tomando
conhecimento. Falou também sobre a Clínica de Hemodiálise, que foi inaugurada recentemente,
tomara que entre em funcionamento, pois algumas coisas foram inauguradas e não entraram em
funcionamento, ficando o prédio a merce de vândalos.  Vereador Adão,  disse conhecer a Dra.
Carmem – Nefrologista, uma das melhores do Estado, inclusive já estão atendendo consultas e em
breve vão começar a fazer dialise. Vereador Marquinhos, disse que exemplo é a EMEI do Bairro
Camboim, inclusive, o Secretário de Educação Luciano Rodrigues, dizia que até o final do ano
estaria  em  funcionamento.  Essa  espécie  de  mentira  teve  a  resposta  nas  urnas.  Vereador
Gervásio, questionou  a  situação  relatada  pelo  Vereador  Nelson,  teria  sido  uma  questão  de
economia para fazer a ressonância,  porém tem economias burras, exemplo o cidadão que estava
com problema de coração, mas no atendimento (sem exames) disseram que seria estomago, ele
acabou morrendo bem pertinho do Hospital, tem economia que não podem aceitar porque a vida
humana é mais importante. Vereadora Dra. Imilia, falou sobre a Clínica de Nefrologia, por volta do
mês de abril, chegou uma demanda de que havia uma clínica de hemodiálise em Sapucaia, mas os
pacientes  precisam se  deslocar  para  os  outros  Municípios  para  fazer  hemodiálise.  Esteve  na
clínica,  foi  informada  que  a  clínica  havia  sido  construída  com  a  garantia  de  parceria  com o
Município,  a uns dois  ou três  anos,  então foi  inaugurada com todos equipamentos,  mas ficou
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fechada,  porque a promessa não havia sido cumprida, ao que se sabe agora vai  acontecer a
parceria e a clínica vai começar a funcionar, quem ganha é a população. Vereador Nelson, falou
também, sobre os moradores de “fora de área”, há anos está acontecendo essa discussão, porque
é um absurdo, as vezes tem pessoas que moram ao lado dos postos e são consideradas “fora de
área”, inclusive muitas precisam atravessar a ERS 118.  Vereador Caco,  falou sobre o posto do
Bairro Boa Vista, que para atender a demanda daquele bairro o posto deveria fazer outro turno (a
noite), atenderiam todos num só lugar.  Vereador Maninho,  disse que a questão do Bairro Boa
Vista foi colocada ao Secretário da Saúde, e segundo ele já estão revendo a situação, pois são
mais de quatro mil usuários, que precisam atravessar a ERS 118, hoje sem travessia, para se
deslocarem até o Bairro São Caetano. Vereador Caco, questionou porque não foi feito um estudo
antes de começarem as obras da ERS 118. Passou-se a leitura dos Processos que aguardam
pareceres e contestação dos autores. Neste momento o Vereador Gervásio, retirou o processo nº
20.899/432/2018. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Adão – 06
nim.  Cumprimentou a todos, em especial os MCs, presentes. Disse que quando veem a cultura
urbana  sendo  ameaçada,  precisa  se  manifestar  e  semana  passada  precisou sair  na  hora  dos
pronunciamentos. Falou ainda, sobre direita e esquerda, existe uma direita radical não respeitando
siglas, dizendo que o candidato de seu Partido Fernando Haddad está dando kit gay, mentira não
existe. Disse que pede voto para o seu candidato, mas respeita quem não vota e quer mudança.
Disse que saiu um comentário que o Vereador Adão vai sair do PT, não vai sair do Partido ao menos
que seja expulso. Solicitou respeito às siglas, principalmente Vereadores, até porque no passado
um Vereador criticava uma sigla e hoje está de mãos dadas. Disse que após a ditadura todos os
governantes foram de direita, depois os mandatos do Presidente Lula, inclusive foi a única vez que
o povo mais pobre teve uma vida melhor e o mandato da Presidente Dilma. Falou ainda, sobre o hip
hop  e  funk,  que  são  culturas  urbanas,  portanto,  merecem  serem  respeitadas  e  sempre  que
arranharem esta  cultura  a  família  do  Vereador  Adão vai  se  manifestar.  Agradeceu  e  encerrou.
Vereador Marquinhos – 06 min. Cumprimentou a todos. Em a parte o Vereador Cleber, disse que
embora sendo oposição tem muito respeito pelo Vereador Adão e se o PT lhe expulsar o PP está de
portas abertas. Continuando o Vereador Marquinhos disse que, essa cultura não tem adjetivo que a
qualifiquem,  todas  as  culturas  merecem  respeito.  No  entanto,  permitem  o  contraditório,  até
concorda realmente no primeiro mandato do Presidente Lula, as famílias carentes tiveram mais
oportunidade,  mas quando Lula resolveu se corromper  e roubar  a nação brasileira,  terminou o
Governo Lula e virou o maior bandido e ladrão da história do Brasil e talvez do mundo. Questionou
como não existe kit gay, o candidato “ladrão Haddad” é o autor do kit gay, gostem ou não. Neste
momento houve vaia das pessoas que estavam na assistência do Plenário e o Vereador, questionou
se essa era a educação. Agradeceu e encerrou. Questão de Ordem: Vereador Nelson, disse que
nenhum  Vereador  é  contra  o  hip  hop,  se  foi  feito  algum  comentário  é  demagogia  contra  os
Vereadores. 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 Divisão de Processos Legislativos. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul,
16 de outubro de 2018.

                                                                                                                       NELSON BRAMBILA
                                                                                                                        Vereador Presidente
    CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
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