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            Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (01/11/2018), 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 71ª 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; Cleber – PP; Jorge – PSD; Adão
– PT; Caco – MDB; Maninho – MDB; Nelson – SD e Raquel – PT. Atestado médico o Vereador
Ventania.  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.  Não havia expedientes para leitura.  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:  Não
houve Indicações para votação.  Requerimentos Verbais.  Vereadora Raquel – 01)  Ao Prefeito,
reiterando requerimentos verbais, das sessões realizadas nos dias 09 de março, 18 de outubro de
2017  e  27  de  fevereiro  de  2018,  que  solicitam  através  da  SMST,  instalação  de  redutor  de
velocidade na Rua Djalma Sassi, em frente ao Ginásio de Esportes da Igreja São Pedro, Bairro
Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Marquinhos
e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a limpeza e retirada de lixos e entulhos
na Rua São Luiz, ao lado do nº 507, Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Jorge e Gervásio. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a troca da tampa
do bueiro e reparo de um buraco na Rua Marcílio Dias, esquina com a Av. Ruben Berta, Bairro São
José. Aprovado por unanimidade. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando através da
SMS,  providências  e  fiscalização do  Posto  de Saúde do  Bairro  Cohab Casas,  pois  pacientes
reclamam que não tem seringas e agulhas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Jorge, Gervásio e Raquel.  02)  Ao Prefeito, solicitando através das SMO e SMSMU,
conserto de um buraco na Rua Henrique Dias, esquina com a Rua José Felipe, Bairro Primor.
Aprovado por unanimidade. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO,
drenagem num valo atrás da capela de pedra no cemitério Pio XII e que seja resolvido o problema
de acumulo de água decorrente do barranco. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Caco, Gervásio e Jorge.  02)  Ao Prefeito, solicitando através da SMO, fiscalização e
maior segurança por parte da Guarda Municipal na Praça do Céu no Bairro Vargas, em razão do
grande número de pessoas que ocupam o local para uso de drogas. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Caco, Jorge, Cleber, Gervásio e Marquinhos.  03) Ao Prefeito,
solicitando  através  da  SMS,  Diretor  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de  Pessoas  Fundação
Hospitalar  Getúlio  Vargas  e  CLISAM,  esclarecimentos  se  o  Município  disponibiliza  clínicas  de
massagens e onde seriam esses locais, para que as mulheres que realizaram cirurgia de câncer de
mama,  possam fazer  as  sessões  para  a  retirada  de  líquidos  e  ter  uma  melhor  recuperação.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Caco,  Maninho,  Jorge,  Adão,
Raquel, Gervásio e Cleber.  Vereador Gervásio (Fazer em Nome da Casa) – 01)  Ao Prefeito,
através da SMST e SMSMU, reitera o pedido feito através de Requerimento Verbal, em Sessão de
22 de maio de 2018, onde solicita estudo de viabilidade técnica para a implantação de redutores de
velocidade  na  Av.  Lúcio  Bitencourt,  próximo  ao  Condomínio  Porto  de  Napoles  e  Alexandria.
Aprovado.  02)  Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, melhorias no ponto conhecido como
paradão de ônibus do calçadão, na Av. Sapucaia, Bairro Centro. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Jorge, Cleber, Caco, Dra. Imilia e Marquinhos.  Vereador Cleber – 01)
Ao Prefeito, Vice-Prefeito, Conselho Tutelar,  SME e EMEF Tirandentes, solicitando informações
sobre responsáveis referente ao compartilhamento de uma publicação da rede social faceboock,
feita  indevidamente  pela  EMEF Tiradentes  Sapucaia  do  Sul,  compartilhada do perfil  Anderson
Sant’anna Kubitschek, no qual referia-se ao Presidente eleito,  tratando de ridicularizá-lo com o
Projeto  “Bolsa Capim” e com o agravante de colocar  uma foto de um animal  JUMENTO, que
claramente tem um único intuito, ridicularizar e fomentar a divisão das classes sociais em nosso
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País.  Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Marquinhos,
Nelson, Dra. Imilia, Maninho e Gervásio. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando através da
SMO, que seja aberto a vala para colocação dos canos da rede de esgoto na Rua Frei Damião, em
frente aos números 78, 70 e 96, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores  Dra.  Imilia,  Caco,  Nelson,  Maninho,  Gervásio.  Vereador  Adão  –  01)  Externando
solidariedade à Sra. Ana Paula Pacheco, pois está fazendo dois anos que seu filho foi assassinado
e por falta de condições financeiras a família não conseguiu processar os autores. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, Caco e Raquel.  Vereador Caco – 01)
Parabenizando o Prefeito, que provavelmente determinou uma atitude do Secretário Municipal de
Saúde,  quando  esteve  nesta  Casa  na  prestação  de  contas,  humildemente  respondeu  aos
questionamentos  dos  Vereadores  e  solicitou  sugestões.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação  dos  Vereadores  Marquinhos,  Nelson,  Raquel,  Maninho  e  Adão.  02) Ao  Prefeito,
solicitando  através  da  SMO,  que  nos  próximos  anos  seja  feita  a  limpeza  e  manutenção  dos
cemitérios,  anterior  ao  dia  dos  finados.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Jorge, Adão, Marquinhos, Nelson, Gervásio e Raquel. 03) À Brigada Militar, solicitando
providências com relação a estacionamento em frente a Brigada, na Av. João Pereira, pois durante
o dia os cones permanecem no local, ficando apenas uma pista na via. Aprovado por unanimidade,
com a associação do Vereador Maninho. Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando através
da Guarda Municipal e Brigada Militar, mais segurança nas Escolas, em especial Escola Santa Rita
de Cássia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Adão, Dra. Imilia,
Jorge, Raquel, Gervásio e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, que seja
disponibilizado um funcionário para trabalhar no período da noite, fazer o mapeamento dos postes
que  estão  com  lâmpadas  queimadas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Adão, Jorge, Caco, Dra. Imilia, Nelson e Gervásio. 03) Ao Prefeito, solicitando através
da SMSMU, o deslocamento da parada de ônibus na Rua Manoel Serafim, próximo ao Cartório
Eleitoral, que seja colocada mais perto da esquina. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Jorge, Adão, Caco, Dra. Imilia, Gervásio e Cleber.  Vereador Nelson – 01)  Ao
Prefeito,  solicitando através  da SMS e Fundação Hospitalar  Getúlio  Vargas,  providências  com
relação  a  um cidadão  morador  do  Bairro  Sial,  seja  a  internação  ou  transferência  para  outro
Hospital,  pois  a  45 dias,  estourou a platina  na sua perna.  Aprovado por  unanimidade,  com a
associação de todos os Vereadores. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, que intensifique
a limpeza e desassoreamento na parte de baixo do Arroio José Joaquim e ao setor de compras
para a liberação de recursos para o conserto da máquina.  Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Caco, Adão, Jorge, Maninho, Gervásio e Cleber. Não havendo mais
requerimentos  verbais  a  serem  feitos.  Questão  de  Ordem  o  Vereador  Jorge, falou  sobre
cobranças de taxas nos cemitérios do Município, referente anos de 2016 e 2017, porém não foi
limpeza ou manutenção. Vereador Caco, disse que em Esteio e outras cidades são pagos todos
anos. Vereador Jorge,  disse que em Esteio tem capela em condições de uso, há manutenção,
enquanto  em Sapucaia  nada é feito,  então  não  é contra  a  cobrança  desde que haja  retorno.
Vereador Cleber, disse o cemitério da Primor, para o lado da ERS 118 está aberto, focos de lixo,
porque em Sapucaia  as  coisas só são feitas  próximas das datas ou das eleições.  Vereadora
Imilia, disse quem recebeu a cobrança deve ir na Prefeitura, protocolar dizendo que não vai pagar,
porque não está havendo a contrapartida.  Vereador Jorge, fez a pergunta que iria fazer para o
Secretário Municipal da Saúde, sobre a contratação de pneumologista e que continuam todos os
problemas  na  área  da  saúde.  Vereador  Gervásio, sugeriu  à  Comissão  de  Serviços  Urbanos
Habitação e Segurança, que é presidida pelo Vereador Adão, pois tem andado bastante na área
rural do Município, há relato dos moradores que quando o patroleiro sobe para a área rural trabalha
um  pouco  e  volta  para  Secretaria,  horário  de  almoço,  parece  que  não  está  havendo  bom
aproveitamento com o óleo diesel, também de que o patroleiro não está fazendo corretamente o
serviço de valetamento, então cada vez chove acaba ocorrendo buracos no mesmo lugar, quem
sabe a Comissão acompanhar este serviço, visitar cidades do interior do estado, onde há estradas
boas.  Vereador Caco,  disse que tempos atrás não era assim, então acredita que está faltando
profissional na área. Vereador Adão, disse já ter ouvido elogiou a respeito do patroleiro no Bairro
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Novo Horizonte, devem conversar com o Secretário e ver o que está acontecendo. Foram lidos os
Processos que aguardam pareceres e contestação dos autores.  Ainda,  o  Vereador Maninho –
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitou prazo para a conclusão dos trabalhos
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) por mais 90 (noventa dias). O Presidente da Casa,
colocou  em  votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Vereador Jorge – 02 min. Cumprimentou a todos. Falou sobre a explanação do Secretário
Municipal  da  Saúde,  na  prestação  de  contas,  anterior  a  sessão,  que  infelizmente  todas  as
demandas da área de saúde continuam, porém não teve a oportunidade de fazer perguntas ao
Secretário.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Cleber  –  04  min. Cedidos  pelo  Vereador  Jorge.
Cumprimentou a todos. Disse que poderia falar sobre os cemitérios, que estão abandonados a mais
de dez  anos;  condomínios  próximos ao Corpo de Bombeiros  que não tem acesso no canteiro
central. No entanto, hoje lamenta se realmente foi verdade o que a Escola fez, pois independente
do resultado da eleição, precisam respeitar a democracia, publicações do tipo: “A primeira anta
eleita no Brasil. Primeiro projeto é o bolsa capim, para os pobres de direita”. Vamos parar com isso!
Encaminhou solicitação ao Prefeito, Secretário de Educação e Conselho Tutelar, para investigar se
teve ou não algum professor tentando doutrinar  alunos dentro da escola,  até porque direita ou
esquerda é uma bolha que precisamentos estourar no Brasil. Disse que Bolsonaro, está chamando
para  Ministro  da  Justiça  Sérgio  o  Juiz  Sérgio  Moro,  certamente  não vai  acabar  com todos os
problemas do Brasil, mas o lado que perdeu a eleição tem que aceitar e daqui quatro anos tem
eleição de novo, no entanto, o outro lado não aceita quando perde, inclusive um cidadão divulgou:
“Lula – Presidente, Haddad 13”, mas Lula está preso e aqui no Município em 2020 não vai ser
diferente, não vai ter mais PT na Prefeitura e quem estiver do lado deles vai também para o buraco
ou para a cadeia, é o que pode acontecer. Fez um apelo, se for verdade, escola compartilhando
questões partidárias, que parem com isso e escola sem partido já. Agradeceu e encerrou. Vereador
Maninho – 06 min. Cedidos pelo Vereador Caco. Cumprimentou a todos. Falou sobre a situação
dos garis, hoje teve uma reunião onde foi colocado que embora os garis trabalhando todos os dias,
as pessoas acabam enchendo enormes tonéis, as vezes colocam restos de obras, deixam tonéis de
duzentos litros, sem serem furados na chuva, ficando mais pesado, só nos blocos da Cohab, são
mais de duzentos tonéis. Hoje de quarenta garis que trabalham no Município, oito estão em licença
saúde, embora com EPIs, alguns por cortes com cacos de vidros, dores nas costas, os Vereadores
tem que trabalhar, pois em outros Municípios já existe Lei, a população tem que entender que ali
existem trabalhadores e se fossem pelas normas técnicas, eles não poderiam levantar mais de
trinta kilos, a população precisa se conscientizar, pensar na saúde desses trabalhadores que devem
ser  respeitados.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Nelson  –  06  min.  Cumprimentou  a  todos.
Primeiramente, parabenizou o Governador eleito do Estado do Rio de Janeiro, pela entrevista na
rede globo, quando ele disse que vai usar snipers, atiradores especializados e helicópteros para
abater quem estiver portando fuzil ou outros tipos de armas, pois só assim colocariam medo. O
Vereador Marquinhos, em aparte disse, ele foi questionado e se for um guarda chuva, como já
aconteceu. Respondeu que snipers sabem diferenciar. Questionado se quem estiver com o fuzil
mas não oferecer perigo à sociedade. Respondeu que morre de qualquer jeito, pois fuzil é arma de
uso exclusivo das forças armadas, então é crime. Continuando o Vereador Nelson disse que, o Juiz
Sérgio Moro assumindo o Ministério  da Justiça,  certamente  terá uma guinada no Brasil,  se vê
entrevistas de outras pessoas que vão assumir, certamente vão fazer grande trabalho e será outro
tipo de política ano que vem. Falou ainda, em outros tempos isso não acontecia,  inclusive em
Sapucaia  do  Sul,  exemplo  de  um  cidadão  que  as  vezes  é  condenado,  por  assalto  a  banco,
quadrilheiro, condenado em Sapucaia do Sul, expulso da polícia civil, cassado de Vereador, tem
muito mais moral que qualquer outra pessoa. Muitos que roubavam, faziam trampa aqui, uma turma
grande a uns trinta anos e comandam as vezes, aqui por perto do Município, não é possível, um
cara  condenado  a  12  anos,  por  assaltante,  quadrilheiro,  inclusive  falou  isso  na  rádio  gaúcha,
quadrilheiro,  assaltante,  condenado  por  assassinato,  roubaram  quadrilha,  expulso  da  polícia,
cassado de Vereador e hoje ganhando vinte o oito mil na Assembleia Legislativa, isso é um tapa na
cara.  De repente se o Moro investigar  não acontece,  porque uma coisa são boatos,  dizer  que
aconteceu, fazer mídias numa situação e não ter nada ao contrário, boatos aqui da Câmara de
Vereadores e na Prefeitura que escutávamos, sobre certificados falsos, havia a dez, quinze anos,
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mas nunca acontecia. A mesma operação e solicitação de documentos que a Juíza fez, pra nós
agora,  foi  feita  tempos  atrás  por  um  cidadão  condenado  por  assalto  a  banco,  quadrilha  por
assassinato, e para deixar bem claro, nós solicitamos ao Delegado que nos enviasse um e-mail,
solicitando a documentação, mas não veio e acabou vindo a ação, mas a gente sabe que por trás
disto estão essas pessoas que não tem moral nenhuma aqui no Município, com ninguém, mas de
repente tem moral com a polícia e o Juiz, pois a polícia pedalar a porta da casa de um Vereador que
está acamado e doente, para pegar um certificado escolar que tem aqui na Câmara. Considera,
uma ação exagerada, absurdo! Disse que nenhum servidor concursado ou não, Presidente, tem a
capacidade de saber se o certificado escolar é falso ou não, mas o servidor é responsável até
criminalmente  por  esse  documento.  A mesma  solicitação  foi  feita  por  esse  cidadão,  que  nós
negamos, pois como vão dar um certificado ou documentação de servidor, para um cara que foi
condenado  a  doze  anos  de  cadeia,  por  assalto  a  banco,  quadrilheiro,  assassinato,  como  vão
disponibilizar para uma pessoa assim sem moral nenhuma. Disse que é mais estranho, que esse
cidadão falava por aí que ia acontecer a operação e realmente aconteceu. Outra coisa, era tão
nítida que ia acontecer a operação, todos sabiam que ia vir a solicitação de documentos e daqui
não saiu nenhum documento daqui,  continua tudo como um ano atrás,  ninguém tirou nada ou
acham que alguém tem alguma coisa a esconder, ninguém tem. Daqui foram vinte e poucas pastas,
da Prefeitura mais de trezentos, e já escutavam esses boatos a mais de dez anos e nós tomamos
atitude ano passado, solicitando que o servidor trouxesse o certificado original ou cópia autenticada,
quem não trouxe foi exonerado. Disse ainda, que se vê fakenews, sabemos desses fake até de
Vereador,  tem um pessoal  que já  está  sabendo  de tudo e  está  pegando nomes,  conseguindo
hackear, inclusive ontem um fake conversou comigo e começou elogiar muito um Vereador. Aí só
pra avisar um hacker está descobrindo quem é o fake, inclusive ontem esse fake falou um monte de
besteiras na página Muda Sapucaia, e ele foi avisado que já sabíamos quem ele era e de qual
Vereador, fazia três meses que tinha a página, mas ontem sumiu tudo, foi apagado. Disse que o
cara que se esconde atrás de um fake, é um vagabundo, chinelão não é homem para enfrentar, a
gente tem quase cem por cento de certeza que é do Vereador, isso é uma vergonha, falando mil e
uma bobagem, pois é fácil fazer uma grande operação, não ser nada e fazer mídia porque alguém
mandou, influenciado por alguém isso é uma grande bobagem, um bando de sem vergonha que
tem em Sapucaia do Sul, a gente sabe que tem. Repetiu que jamais ia entregar um documento de
servidor  para  um vagabundo,  chinelo,  condenado  a  doze  anos  de  cadeia,  por  assalto  a  mão
armada,  mas se o Delegado,  Promotor  ou Juiz,  pede sem problemas,  mas está admirado das
babozeiras das conversas, inclusive que na outra semana vai vir outros. Disse que Vereadores não
tem nada a ver com servidores, nenhum servidor de nenhum Vereador, o servidor é responsável por
seus  atos  e  responsável  pela  documentação que entregar  aqui,  porque tem gente,  político  ou
vereador que falam pelos cotovelos e falam mal dos colegas, isto é verdade. Tem que ter vergonha
na cara e vir aqui falar ao vivo na Tribuna. Agradeceu e encerrou. Questão de Ordem – Vereador
Cleber, disse que também foi atacado por fakes nas redes sociais, chamando-o de “fascista”. Está
buscando a Delegacia de Polícia, denunciando esses fakes, não tem mais como aceitar, se eles
querem ser Vereadores que se candidatem na próxima eleição. 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, 01 de novembro de 2018.
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    CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho)
                     Vereador Secretário
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