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            Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (08/11/2018), 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 73ª 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; Gervásio – PP; Cleber – PP; Jorge – PSD; Adão – PT; Caco –
MDB; Ventania – PRB; Nelson – SD; Raquel – PT; Dra. Imilia – PTB e Maninho – 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  845/2018;  873/2018;  876/2018;  1018/2018;
1024/2018;  1028/2018; 1030/2018;  1031/2018;  1034/2018;  1035/2018;  1036/2018; 1037/2018 e
1040/2018 todos do Gabinete do Prefeito, Ofício nº 1698/2018 – RGE Sul, ATA nº 10.173, que foi
aprovada  por  unanimidade,  sem  retificações  nem  alterações.  ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE: Não havendo indicações a serem votadas, passou-se aos Requerimentos Verbais.
Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, reiterando requerimentos verbais, realizados nos dias 19 de
julho de 2018; 11 de setembro de 2018 que solicitam através das SMSMU e SMO, o patrolamento
e saibramento na Travessa Passeio Camboim e Rua Arí Cabral, rua lateral a Igreja Universal ao
lado da antiga SOGISA, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Cleber,  Gervásio,  Dra. Imilia,  Maninho,  Nelson,  Jorge,  Adão e Marquinhos.  02)  Ao
Prefeito, reiterando requerimento verbal, realizado em 02 de agosto de 2018, o qual solicita através
da SMSMU, a limpeza de toda extensão da Av. Américo Vespúcio, principalmente atrás da Escola
Rosane Amaral Dias. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Jorge,
Caco, Maninho e Ventania. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a troca de lâmpadas do
poste localizado na Rua Albano Francisco da Silva com a Rua Nair da Silva Rufino, nº 506, em
frente ao Mercado VR, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Caco, Cleber, Adão e Gervásio.  Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando
através da SMO e SMSMU, conserto de um buraco em frente ao Hospital Getúlio Vargas, Rua
Pinheiro Machado, esquina com a Rua Alegrete, Bairro Dihel. Aprovado por unanimidade, com a
associação  dos  Vereadores  Jorge,  Cleber  e  Ventania.  02)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da
SMMA, informações sobre o andamento da adequação do Município ao Projeto de Lei 20.485/2018
aprovado nesta Casa Legislativa, que versa sobre o corte por parte do Município de árvores que
estejam colocando em risco a integridade física de pessoas, visto que, há registros de muitas
árvores de grande porte com situação crítica, em vias de queda em logradouros públicos. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Cleber, Gervásio e Maninho.  03)  À
Diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, externando votos de congratulações
à funcionária Elisangela Masieno Goettems, pela presteza no atendimento de forma profissional e
gentil aos clientes desta instituição financeira.  Aprovado por unanimidade. Vereadora Dra. Imilia –
01)  Ao Prefeito,  solicitando através da SMS e SMA – Departamento Pessoal,  pois  através de
Gabinete Aberto, chegou várias reclamações de vários Agentes Comunitários de Saúde – ACS.
Relatam que não estão recebendo os valores de incentivo desde 2016, conforme previsto na Lei
Federal  12.994/2014. Também requer o pagamento de insalubridade com incidência no salário
base  e  não no mínimo como está  ocorrendo.  As  ACS possuem amparo  legal  na  Lei  Federal
13.342/2016 no artigo 3º, parágrafo 3º, que nos diz: “O exercício de trabalho de forma habitual e
permanece em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão
competente do Poder Executivo Federal, assegura aos agentes de que trata esta lei a percepção
de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base. Desta forma,
requer explicações do porque as mesmas não estão recebendo o pagamento dos incentivos que
são destinados as Agentes Comunitárias de Saúde desde 2016, e por qual motivo o pagamento da
insalubridade das mesmas está sendo sobre salário mínimo e não sobre o salário base, como
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define a Lei. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Cleber. 02) Ao Presidente
da Casa, solicitando o espaço da Tribuna Popular, em Sessão nesta Casa Legislativa, para que a
Associação do Skatistas de Sapucaia do Sul possa utilizá-la com intuito de expor à população seus
trabalhos e projetos. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber,
Gervásio, Marquinhos e Adão. 03)  Ao Prefeito, solicitando através da SMO e SMPU, através de
Gabinete Itinerante, verificaram situação de descaso do Poder Público Municipal em relação ao
Skate Park, localizado em baixo do viaduto da Prefeitura. Cabe ressaltar que nos anos de 2017 e
2018, foram aprovadas por esta Casa,  indicações de Vereadores para limpeza e revitalização.
Também através de fiscalização e pesquisa localizaram uma postagem do Vereador Marquinhos,
onde ele relata que em reunião com o Prefeito Link, o mesmo confirmou uma Emenda Parlamentar
do Deputado Cajar Nardes do PR, no valor de R$ 250.000,00 destinado a revitalização do local.
Desta forma, requer informações para que esclareça se realmente foi recebida esta verba? Se
recebeu,  onde foi  parar  o  dinheiro  destinado a revitalização e limpeza do local?  Existe  algum
projeto  por  parte  do  Poder  Executivo  para  resolver  esta  questão?  Foi  dado  algum retorno  a
Associação sobre esse assunto, pois a mesma vem cobrando há anos essa reforma no local.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Marquinhos, Maninho,
Gervásio e Cleber. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através das SMO e SMSMU,
melhorias na praça localizada na Rua Dona Ecilda esquina com Rua Capitão Raimundo, Bairro
Freitas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia e Jorge.
02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO e Construtora MRV, devido ao grande movimento de
caminhões que estão trabalhando na construção do Condomínio MRV, transportam aterro da área
rural para as obras do condomínio, moradores da Rua Justino Camboim no trecho de chão batido,
solicitam providências para diminuir  o grande volume de poeira que se intensificou a partir  do
aumento do tráfego destes caminhões. Sugere que em alguns momentos durante o dia possa ser
passado  o  caminhão-pipa  com  esguicho  de  água  para  amainar  a  poeira.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Raquel, Adão e Cleber. Vereador Cleber –
01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, reparo de um buraco na Rua Justino Camboim, em
frente  ao  Armazém  do  Zé,  Bairro  Lomba  da  Palmeira.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Raquel e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a
troca da parada de ônibus, que encontra-se avariada com risco eminente de queda, na Av. Justino
Camboim, em frente ao Armazém do Zé, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Jorge, Raquel e Gervásio.  03) Ao Prefeito, solicitando através
da SMMA e  Guarda  Municipal,  fiscalização  da  Estrada  Ramires,  Bairro  Costa  do  Morro,  pois
segundo informações tem um cavalo solto.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos
Vereadores Jorge, Gervásio, Maninho e Marquinhos. 04) Ao Prefeito, solicitando através da SMO,
conserto da calçada que encontra-se com buracos na Rua Edson Passos, nº 165, Bairro Camboim.
Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Dra.  Imilia  e  Gervásio.
Vereador Jorge – 01)  Ao Prefeito, solicitando através da SMO, desentupimento com caminhão
hidrojato da boca de lobo na Rua Germano Hauschild, nº 523, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por
unanimidade. 02)  Ao Prefeito, solicitando que seja disponibilizada mais estrutura e condições de
trabalho à SMSMU, para ser feito melhorias nas praças da cidade. Aprovado por unanimidade, com
a associação dos Vereadores Cleber,  Gervásio,  Dra. Imilia  e Caco.  Vereador Adão – 01)  Ao
Prefeito, solicitando através da SMO, desentupimento e o hidrojateamento na boca de lobo na Rua
Esmeralda, em frente ao nº 61, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos  Vereadores  Jorge,  Ventania  e  Maninho.  02)  Ao Prefeito,  solicitando através  da  SMO e  à
CORSAN,  conserto  de um buraco  que encontra-se com vazamento,  localizado  na Rua Oscar
Burzlati, em frente ao nº 104, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores  Gervásio,  Cleber,  Raquel,  Jorge,  Marquinhos  e Ventania.  03)  Ao Prefeito  e  à
CORSAN, solicitando o conserto de uma erosão, devido ao fluxo de vazamento de água, na Rua
Balduíno Menezes dos Santos, em frente ao nº 42, Loteamento Quinta das Rosas, Bairro Ipiranga.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber, Gervásio, Maninho,
Ventania e Raquel.  Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, reforçando o pedido de outros Vereadores
atenção ao calçadão do Município, cobertura de buracos e lavagem, inclusive paradas de ônibus.
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Ação esta que deve ser realizada no turno da noite. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos  Vereadores  Cleber,  Jorge,  Maninho,  Raquel,  Dra.  Imilia  e  Gervásio.  02)  À  CORSAN,
solicitando providências quanto a água que está descendo no Loteamento Colina Verde. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Maninho, Raquel, Jorge e
Marquinhos. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a revitalização e melhorias na praça,
em frente a Secretaria Municipal de Educação. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Jorge, Ventania, Marquinhos, Gervásio e Cleber. Vereador Ventania – 01) Ao Prefeito,
solicitando através da SMSMU, a retirada de lixos atrás do muro da Escola Júlio Stroher, localizado
Bairro Paraíso. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Gervásio.
02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, conserto de caixa de esgoto e colocação de tampa de
boca de lobo, na Rua Nossa Senhora da Conceição esquina com a Rua João Silveira Camboim,
Bairro Centro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Gervásio.
Vereador  Maninho  –  01)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  Guarda  Municipal,  melhor
patrulhamento e segurança nas Escolas, principalmente na Escola Estadual Santa Rita de Cássia.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Jorge, Marquinhos, Gervásio,
Cleber, Nelson, Dra. Imilia, Raquel e Ventania.  02)  Ao Prefeito, solicitando a manutenção ou se
foram trocados os números da Secretaria de Saúde, que seja informado pela Prefeitura e caso não
tenha funcionário responsável, que seja disponibilizado alguém. Aprovado por unanimidade, com a
associação  dos  Vereadores  Caco,  Jorge,  Marquinhos,  Cleber,  Gervásio,  Nelson,  Ventania  e
Raquel. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, justificando que há muita reclamação, por não haver
no Município Farmácia que atenda 24 horas. Solicita que se houver alguma com interesse, que
urgentemente o  Município  viabilize  a  documentação para  a  liberação de alvará.  Aprovado por
unanimidade, com a associação de todos os Vereadores. 02)  Ao Prefeito, solicitando que fosse
feita  uma parceria  público  privada,  para  colocação  de  quebra-molas  na  cidade.  Aprovado por
unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Cleber,  Marquinhos  e  Gervásio.  Não
havendo mais requerimentos a serem feitos, passou-se a leitura dos Processos que aguardam
pareceres e contestação dos autores. ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: os Vereadores
inscritos transferiram seus tempos para a próxima Sessão.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, 08 de novembro de 2018.

                                                                                                                       NELSON BRAMBILA
                                                                                                                        Vereador Presidente
    CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho)
                     Vereador Secretário
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