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                    Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (16.02.2017),
às dezenove horas, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul,
reuniram-se os Vereadores do Município para trabalhos relativos à 1ª Sessão Plenária Ordinária,
na 1ª 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:  JORGE  (PSD),  CACO  (PMDB),  ADÃO  (PT),  MANINHO  (PMDB),  VENTANIA (PRB),
GERVÁSIO (PP),  CLEBER (PP),  Dra.  IMILIA (PTB); MARQUINHOS (PSB); RAQUEL (PT) e
NELSON (SD). Após constatar o quorum 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
GRANDE  EXPEDIENTE:  O  Vereador  Maninho  –  Secretário,  fez  a  leitura  dos  expedientes
recebidos: Ofício SIMSS – comunicando a composição da nova diretoria; Ofício nº 0169/2016 –
Caixa Econômica Federal;  Ofício nº 10/2017 – Secretaria  Municipal da Fazenda;  Comunicado
Ministério da Educação nºs 220644, 220645, 220646, 220647, 220648, 220649, 220650, 220651,
220652,  220653  e  214828;  Ofício  da  Associação  Chapecoense  de  Futebol;  Indicações  do
Vereadores Caco nº 01 ao 08; Adão nº 12 ao 14; Gervásio Santana nº 09 e 10; Vereadora Dra.
Imilia  nº 15 – solicitando pavimentação asfáltica da parte faltante da Rua Leopoldo Johann –
Bairro Pasqualini; Vereadora Raquel Moção de Repúdio nº 01/2017; Projetos de Lei Legislativo:
Vereador Gervásio Santana - “Institui  no Município de Sapucaia do Sul o evento denominado
outubro  rosa  e  dá  outras  providências”;  Vereadora  Dra.  Imilia  -  “Dispõe  sobre  a  criação  do
Conselho Municipal de fiscalização das escolas e postos de saúde no âmbito do Município de
Sapucaia do Sul e dá outras providências; Vereadora Imilia de Souza (Dra.  Imilia) – “Fixa os
subsídios dos Vereadores para o período da Legislatura de 2021/2024 e dá outras providências”;
Vereadora Imilia de Souza (Dra. Imilia) – “Proíbe a prática de nepotismo no âmbito do Município
de Sapucaia do Sul  e dá outras providências”.  Todos encaminhados à Procuradoria Geral da
Casa. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das Indicações: Indicações
de Origem do Vereado Caco – 01) solicitando o capeamento asfáltico da Rua Campo Verde; 02
– solicitado que torne mão única sentido BR – 116 à Rua Kurashiki, Bairro Fortuna e que se faça a
Rua  Trevo,  mão  única  no  sentido  contrário;  03  – solicitando  canteiro  central  e  postes  de
iluminação na Av. Américo Vespúcio, entre a RS 118 e Av. Theodomiro Porto da Fonseca;  04 –
solicitando o calçamento asfáltico da Rua Amazonas, Bairro Paraíso, complementar extensão; 05
– solicitando calçamento asfáltico da Rua Emílio Janga – Bairro Nova Sapucaia; 06 – solicitando o
capeamento asfáltico da Rua Alagoas – Bairro Paraíso;  07 – solicitando calçamento asfáltico da
Rua Dionísio Moraes – Bairro Ipiranga e 08 – solicitando calçamento asfáltico da Rua Formigueiro
– Bairro Fortuna.  Indicações  de Origem do Vereador Adão – 12 – solicitando pavimentação
asfáltica da Rua Rio Grande do Sul – Bairro Pasqualine; 13 – solicitando a pavimentação asfáltica
da Rua Lidovino Fanton – Bairro João de Barro e 14 – solicitando a pavimentação asfáltica da Rua
Avelino Silveira – Bairro Jardim. Indicações de Origem do Vereador Gervásio Santana – 09 –
pedindo que seja efetuado capeamento asfáltico da Rua Campo Verde, no Bairro Pasqualini, da
Rua Leopoldo  Johann,  no  Residencial  Laranjeiras  até  o  número 497  na  referida  rua e  10  –
solicitando que seja efetuado capeamento asfáltico da Rua Mario de Paula, em toda extensão,
Bairro Sete.  Indicação de Origem da Vereadora Dra. Imilia – 15 -  solicitando pavimentação
asfáltica  da  parte  faltante  da  Rua  Leopoldo  Johann,  Bairro  Pasqualini.  Todas  aprovadas  por
unanimidade. Origem da Vereadora Raquel – Moção de Repúdio nº 01/2017 – Ao PEC 287 que
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prevê a reforma da Previdência Social. Aprovada por unanimidade. Espaço dos Requerimentos
Verbais: Vereadora Raquel do Posto – 01) À RGE Sul, solicitando a troca de poste de madeira
na Av. Albano Francisco da Silva, Bairro Jardim América, que está apodrecido e corre risco de cair.
Aprovado por unanimidade. 02) À SMST, solicitando a colocação de um quebra mola, na Rua Nair
da Silva Rufino, próximo a Escola La Salle. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Marquinhos e Jorge. Vereador Marquinhos – 01) Parabenizando Sr. Mário Doralino
Oliveira Góes, pelos trabalhos prestados à comunidade sapucaiense. Aprovado por unanimidade.
02)  Ao  Prefeito,  solicitando  que  seja  mantida  a  taxa  de  R$  30,00  (trinta  reais),  referente  a
cobrança de aluguel das quadras dos Ginásios do Município, e não R$ 62,00 (sessenta e dois
reais), como vem sendo cobrada. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Caco e Nelson. 03)  Ao Prefeito, solicitando que sejam inspecionados e notificado para que os
piquetes  sejam  mantidos  limpos.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereadora  Dra.  Imilia  –  01)  À
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, solicitando que seja enviado a esta Casa o montante da
dívida da Fundação e detalhada item por item. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Marquinhos e Cleber. 02) À Empresa Real Rodovias, solicitando que seja informada a
Casa a tabela de horários de partidas e chegadas de todos os ônibus em circulação no Município.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Marquinhos  e  Caco.  03)
Externando  Moção  da  Apoio  à  Empresa  Usaflex  pela  intenção  de  vir  se  instalar  no  nosso
Município. Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Marquinhos, Gervásio,
Ventania,  Nelson,  Cleber,  Adão,  Jorge,  Caco,  Raquel  e Maninho.  Vereador Maninho – 01)  À
SMO, solicitando providências para o conserto de buraco na Av. Theodomiro Porto da Fonseca,
divisa  com o Município  de Esteio.  Aprovado com a associação dos Vereadores  Dra.  Imilia  e
Marquinhos.  02)  À  SMO,  solicitando  as  devidas  providências,  pois  na  Av.  João  Rodrigues,
enfrente a quadra de esportes, um bueiro foi fechado com cimento em razão do mau cheiro, mas
está  causando  alagamento  nas  residências  vizinhas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Marquinhos, Dra. Imilia e Cleber. Vereador Gervásio – 01) À SMST,
solicitando estudo de viabilidade técnica para instalação de um semáforo no cruzamento da Av.
Theodomiro  Porto  da  Fonseca  com  a  Av.  Américo  Vespúcio,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Marquinhos,  Adão,  Nelson  e  Cleber.  02)  À
Diretora da Vigilância Sanitária, solicitando a fiscalização do Loteamento Recanto Jardins, pois há
relato  de que há infestação de pulgas e  carrapatos,  devido ao grande número de cachorros
abandonados. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Raquel e
Marquinhos. Vereador Cleber Alemão – 01) À SMO, solicitando reparo na boca de lobo na Rua
Francisco  de  Assis  Soares  nº  266,  esquina  com a  Rua Maria  Célia  da  Rosa.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Raquel e Gervásio.  02) À SMST,
solicitando o conserto do semáforo da BR 116. Aprovado por unanimidade com a associação dos
Vereadores Marquinhos, Gervásio e Dra. Imilia. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, c/c à SMSMU,
solicitando que seja feito multirões para a limpeza de todos os Bairros do Município. Aprovado por
unanimidade com a associação dos Vereadores Dra.Imilia, Adão, Cleber, Maninho e Ventania. 02)
Convidando os Vereadores para irem conversar com o Prefeito, ver o que está acontecendo a
Empresa  que  presta  serviço  para  Postos  de  Saúde  e  Escolas.  Segundo  a  prefeitura  os
pagamentos estão em dia, porém os funcionários da empresa alegam que não estão recebendo.
Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Cleber e Gervásio. Vereador Adão
– 01)  À SMO e SMST, solicitando a colocação de 02 (duas) lombadas físicas na Av. Américo
Vespúcio, em frente aos nºs 940 e 997, próximo ao cruzamento da Rua Paulo Couto. Aprovado
por unanimidade com a associação dos Vereadores Jorge, Imilia,  Marquinhos e Cleber.  02)  À
SMO, solicitando a colocação da tampa de boca de lobo, localizado no cruzamento das Ruas Rio
Mampituba  e  Porto  Xavier,  no  Residencial  Bela  Vista.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador
Ventania – 01) À SMO, solicitando o calçamento da Rua das Hortênsias, Bairro Novo Horizonte.
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Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Marquinhos,  Dra.  Imilia,  Jorge,
Gervásio, Caco, Cleber e Adão.  Vereador Maninho – 01)  À SMO, solicitando providências com
relação ao buraco que se formou na última chuva, na Av. Theodomiro Porto da Fonseca, na divisa
com o Município de Esteio. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Imilia,
Marquinhos  e  Ventania.  02)  À SMO,  solicitando  providências  com relação  ao  bueiro  que  foi
fechado  com  cimento  na  Av.  João  Rodrigues,  em  frente  a  quadra  de  esportes,  porém  está
causando alagamento nas residências vizinhas. Aprovado por unanimidade com a associação dos
Vereadores  Imilia,  Cleber  e  Marquinhos.  Em  Nome  da  Casa  -  01)  À  Guarda  Municipal,
parabenizando  pela  abertura  de  posto  fixo,  na  grande  Vargas,  na  Rua  Valdemimo Machado.
Aprovado. Não havendo mais Requerimentos Verbais, foram lidos os Processos que aguardam
pareceres. O Vereador Presidente comunicou que a Mesa Diretiva estava retirando o Processo nº
20.074/2016, para readequação do Projeto. Ainda, o Presidente da Casa convocou a Comissão de
Legislação e Justiça, para o dia 21 de fevereiro de 2017, às 17 horas.  Questão de Ordem  o
Vereador Cleber, comunicou que no dia 21 de fevereiro de 2017, às 18 horas e quinze minutos,
haveria a prestação de contas referente ao 3º quadrimestre de 2016. Passou-se ao ESPAÇO DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Adão do Calçado – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse
que estavam em recesso, mas trabalhou, ouviu a comunidade, fez contato com Deputado em
busca de emendas para o Município. Finalizou agradecendo os votos recebidos. Agradeceu e
encerrou. Vereador Maninho – 06 min. Cumprimentou a todos. Iniciou dizendo que espera que o
Plenário  esteja  sempre  lotado  para  a  comunidade  acompanhar  o  trabalho  dos  Vereadores.
Agradeceu  a  oportunidade  de  estar  desempenhando  o  tão  sonhado  mandato  de   Vereador,
especialmente aos familiares e amigos que lhe dão sustentação. Falou como pretende trabalhar,
inclusive já visitou algumas entidades e eleitores, pegou algumas ideias, pensando junto a política
que pretende estabelecer em seu Gabinete, pois precisam de união em prol  do bem comum.
Disse  que  existem  demandas  a  serem  trabalhadas,  porém  há  dificuldades,  inclusive
acompanhando a política nacional se vê que há muito descrédito. Disse ser otimista, pois está na
mão de cada um virar esta página e espera que aqui no Município, juntamente com os colegas
Vereadores,  consigam desenvolver um bom trabalho para, ali na frente, colher os frutos, ver que
valeu a pena, e mostrar que podem fazer a diferença e representar muito bem a comunidade.
Disse  que  seu  Gabinete  está  trabalhando  de  portas  abertas,  inclusive  já  receberam  muitas
pessoas, algumas apresentaram propostas, projetos e isto é gratificante e engrandecedor, pois a
comunidade  quer  participar  do  mandato,  e  é  importante  a  comunidade  participante  e  ativa.
Finalizou dizendo que tem um longo caminho a ser  traçado e,  com um passo de cada vez,
conseguirão atingir  os  objetivos.  Agradeceu e encerrou.  Vereador  Cleber Alemão – 06 min.
Cumprimentou a todos. Iniciou agradecendo às pessoas que visitaram seu Gabinete, muitas delas
nem sabia como era a estrutura da Casa. Disse que são grandes as demandas da cidade, há
muitas carências, principalmente pelos bairros novos que foram criados, inclusive alguns deles o
correio  ainda  não  chega.  Disse  que  hoje  juntamente  com os  Vereadores  Raquel  e  Adão  do
Calçado, participou da abertura do ano letivo e desejou que a educação continue avançando, no
entanto, ainda há duas EMEIs que estão fechadas, precisam urgentemente que sejam abertas,
pois são em torno de quatrocentas vagas, isso significa mães trabalhando e gerando renda para o
Município. Parabenizou os servidores desta Casa pela maneira que foi recebido, seja a limpeza,
pintura.   Disse que trabalhará muito pela cidade, embora que muitas vezes não dependa apenas
dos Vereadores, inclusive hoje foram aprovadas várias Indicações de pavimentação asfáltica, mas
a maioria das demandas precisam de dinheiro, tanto que nesta Casa já estão enxugando. Espera
que o Poder Executivo faça a parte dele. Disse estar feliz em trabalhar com os Vereadores antigos
e  novos,  aprendendo  a  cada  dia,  espera  que  trabalhem  unidos  pela  cidade,  assim  como  a
comunidade  ajudando  seja  na  limpeza  em  frente  a  suas  residências,  recolhendo  um  animal
abandonado, certamente trabalhando em conjunto chegarão em uma Sapucaia cada vez mais
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limpa, mas precisam dar crédito ao Dr. Link que assumiu a Prefeitura recentemente. Finalizou
dizendo que em breve apresentará projeto, que certamente será bem recebido pela comunidade e
espera que o Prefeito consiga colocar em pratica. Agradeceu e encerrou. Vereador Gervásio – 06
min. Cumprimentou a todos. Iniciou prestando contas sobre o trabalho de seu Gabinete nesses
quarenta e cinco dias e disse que o Gabinete do Vereador Gervásio Santana está de portas
abertas, inclusive já recebeu diversos sapucaienses encaminhando as mais diversas demandas.
Disse que neste período fizeram um apanhado histórico do Poder Legislativo sapucaiense, desde
a primeira eleição em 1962 até a ultima eleição, estão na 14ª Legislatura, considerando a ordem
cronológica  e  quantitativa  de  votos,  Gervásio  Santana  é  o  Vereador  de  número  106,  Marco
Antonio da Rosa número quarenta e sete, Caco número sessenta e dois, Jorge Barbosa número
noventa e cinco e Nelson Brambila número noventa e nove, estudo esse que está disponível no
canal  Gervásio  Santana.com.  Ainda  falando  em  história,  embora  Sapucaia  do  Sul  tenha  se
emancipado em 20 de agosto de 1961, o povoamento iniciou em 1737, quando o retirante Antonio
de Souza Fernando, fundou a Fazenda do Cerro, no sopé do Morro que chamaram de Sapucaia.
O nome Sapucaia  porque os  primeiros aventureiros,  que pra cá vieram,  ao verem o formato
arredondado do morro de Sapucaia lembraram da semelhança com o fruto da árvore Sapucaia
conhecida  em  outros  estados.  Disse  que  com  muita  alegria,  anuncia  hoje  o  Projeto  Árvore
Sapucaia, que envolve quatro etapas, mapeamento e catalogação de todas as árvores da espécie
Sapucaia  existentes  aqui,   chamamento  dos  interessados  em  discutir  a  questão,  adquirirem
mudas  da  espécie  e  plantio  das  mudas  em  diversos  locais  do  Município.  Disse  que  já
conseguiram mapear duas árvores, ainda, há informação de mais 03 árvores, a principio o projeto
não vai depender de custos do Poder Público. Encerrou conclamando aos cidadãos sapucaienses
a se unirem no Projeto Árvore Sapucaia, neste ano que o povoamento de Sapucaia comemora
280  anos,  fazerem  uma  justa  homenagem  a  árvore  e  seu  fruto  que  emprestou  o  nome  ao
Município. Agradeceu e encerrou. Vereadora Dra. Imilia – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse
que  gostaria  de  trazer  boas  notícias,  mas  infelizmente  tem  algo  que  precisa  ser  tomada
providências neste Poder Legislativo. Disse que iria falar sobre a PEC da Reforma da Previdência,
tema que atinge toda a sociedade brasileira, mas fará isso mais adiante. Disse que hoje recebeu a
informação de um processo judicial que foi impetrado pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas,
buscando uma medida liminar para garantir a continuidade da abertura do terceiro pavimento, que
foi  interditado  porque  o  corpo  de  bombeiros  notificou  o  Hospital  e  deu  um  prazo  para  que
regularizasse. Segundo o despacho judicial vinte e um itens precisavam ser regularizados, e na
data  de  ontem terminava  o  prazo.  Portanto,  ontem foi  entrado  com o  processo  buscando  a
garantia de continuar como está, mesmo sem cumprir todas as determinações, até mesmo porque
traria prejuízo a cento e nove pacientes que estavam internados. A medida requerida pelo Hospital
foi  indeferida.  A Juíza  alegou  que  está  havendo  um  descumprimento  da  14.376/2013,  mas
entendendo a situação dos pacientes deu prazo de sete dias para a retirada dos mesmos, porém
não pode mais ser utilizada a UTI, Bloco cirúrgico e a parte que se trata doentes psiquiátricos.
Disse que o Poder Legislativo também precisa tomar uma posição diante disto, se chegou a este
ponto foi porque a direção não fez a sua parte, aí não dá pra entender porque sempre foi falado
que a Fundação tinha parâmetros de hospitais de primeiro mundo, porém não foi se quer atendido
a regra básica de segurança aos pacientes. Propôs a realização de uma Sessão Extraordinária,
chamado os diretores para esclarecer o que aconteceu. Em parte o Vereador Jorge sugeriu que
seja formada uma Comissão de Vereadores e marcar uma audiência com a direção da fundação.
Continuando, a Vereadora disse não apenas os Vereadores devem ficar sabendo, mas sim toda a
população. Questionou o que aconteceu e onde foi parar o dinheiro, a verba não foi suficiente, ou
será que esse dinheiro foi parar em outra cidade, pois a fundação administra outras cidades.  Em
aparte  o  Vereador  Marquinhos  disse  a  informação  já  caiu  na  mídia,  portanto  deve-se  tomar
providências, pois onde foi parar o dinheiro, é a atividade fiscalizatória. Continuando a Vereadora,
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solicitou a realização de Sessão sem custo ao erário, ao final do esclarecimento seja aberta uma
CPI,  buscando os  responsáveis,  administrativa  e criminal.  Agradeceu e encerrou.  O Vereador
Presidente disse ser boa a ideia da Vereadora. 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 vinte 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 Legislativa. Sala Tiradentes,
Sapucaia do Sul, 16 de fevereiro de 2017. 

                                                                                                 NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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