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                    Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (23.02.2017),
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 3ª 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: ADÃO  (PT),  VENTANIA  (PRB),  MANINHO  (PMDB),  JORGE  (PSD),  CLEBER  (PP),
GERVÁSIO  (PP),  Dra.  IMILIA (PTB),  MARQUINHOS (PSB),  RAQUEL (PT),  NELSON (SD)  e
CACO (PMDB). 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 PEQUENO
EXPEDIENTE:  O  Vereador  Maninho  –  Secretário,  fez  a  leitura  dos  expedientes  recebidos:
Indicações  do  Vereador  Caco (nºs  24  a  29);  Indicações  do  Vereador  Gervásio (nºs  30  a  32);
Indicações do Vereador Adão do Calçado  (nºs 33 a 35)  Indicação do Vereador Maninho (nº36).
Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE EXPEDIENTE:  Votação  das  Indicações: Indicações  de
Origem do Vereado Caco – Nº 24) solicitando calçamento asfáltico da Rua Fagundes Varela;  Nº
25) solicitando calçamento asfáltico da Rua Capitão Mario; Nº 26) solicitando calçamento asfáltico
da Rua Adão de Carvalho; Nº 27) solicitando construção de praça com implantação de aparelhos de
ginástica  na  Avenida  Juvêncio  Fragoso;  Nº28) solicitando  calçamento  asfáltico  na  Rua  Alviso
caligaro;  Nº29) solicitando  calçamento  asfáltico   na  Rua  Trevo.  Indicações   de  Origem  do
Vereador Gervásio –  Nº30) pede que seja efetuado capeamento asfáltico da Rua União da Vitória
e suas travessas A e B; Nº 31) pede que seja efetuado o capeamento asfáltico da Rua Neli Alves da
Silva;  Nº32) pede que seja efetuado o capeamento asfáltico da Rua Alfredinho.  Indicações de
Origem do Vereador  Adão do Calçado  –   Nº33) solicitando pavimentação asfáltico  na  Rua
Manoel Ferreira Cardoso; Nº34) solicitando pavimentação asfáltica da Rua União da Vitória; Nº35)
solicitando pavimentação asfáltica da Rua Otacílio José Lucas. Indicação de Origem do Vereador
Maninho -   Nº36) solicitando, com urgência, ações de combate a focos de mosquitos da dengue no
prédio da estação de tratamento de esgoto na Avenida Mauá. Todas as indicações foram aprovadas
por  unanimidade.  Espaço dos Requerimentos Verbais: Vereadora Raquel  –  01) Ao Prefeito,
solicitando providências contra a empresa Labor, que já está a quase quatro meses sem efetuar o
pagamento  aos  funcionários.  Aprovado  por  unanimidade  com  a  associação  dos  Vereadores
Ventania, Marquinhos, Adão, Nelson, Cleber, Gervásio, Jorge e Maninho. 02) À SMST, solicitando a
sinalização e pintura de identificação com placas visíveis no entrocamento das Ruas Nair da Silva
Rufino e AV. Américo Vespúcio e pintura de faixa de segurança nos devidos locais. Aprovado por
unanimidade com a associação dos Vereadores Marquinhos, Caco, Gervásio, Nelson, Ventania e
Adão.  03)  À SMST, solicitando estudo visando a viabilidade da troca de sentido das ruas Pedro
Porfírio  de  Souza e  Travessa Independência  deixando ambas  em sentido  único.  Aprovado  por
unanimidade  com  a  associação  dos  Vereadores  Gervásio,  Ventania  e  Marquinhos.  Vereador
Marquinhos – 01)  À SMST, solicitando a sinalização e colocação de um redutor de velocidade
(quebra-molas) na Rua Alagoas próximo ao nº 141 – Bairro Paraíso. Aprovado por unanimidade
com a associação da Vereadora Raquel.  02)  À SMST, solicitando recapeamento asfáltico na Rua
Primo Vacchi,  entre  as  ruas  Tiradentes  e  Pedro  Alvares  Cabral  –  Bairro  Vacchi.  Aprovado  por
unanimidade com a  associação dos Vereadores  Cleber  e  Ventania.  03)  À SMST,  solicitando a
colocação de placa “PARE” e redutor de velocidade (quebra-molas), na bifurcação da Rua Otaviano
da  Silveira  com  a  Av.  Lúcio  Bitencourt.  Aprovado  por  unanimidade  com  a  associação  dos
Vereadores Raquel e Gervásio.  Vereadora Imilia – 01)  Ao DAER, solicitando informações sobre
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quais  medidas  foram tomadas  em razão  dos  Ofícios  nºs  02/2017,  protocolado  sob  o  número
17/04350002048-1, uma vez que até a presente data não houve qualquer informação. Aprovado por
unanimidade com a associação dos Vereadores Ventania, Marquinhos, Cleber, Caco e Adão. 02) À
SMSMU,  solicitando  informações  em razão  dos  Ofícios  nºs  012,  015  e  027,  enviado  por  esta
Vereadora,  uma  vez  que  até  a  presente  data  não  houve  qualquer  informação.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação do Vereador Marquinhos. 03) À SMST, solicitando informações em
razão dos Ofícios nºs 008, 011, 018 e 019, enviado por esta Vereadora, uma vez que até a presente
data não houve qualquer informação. Aprovado por unanimidade com a associação do Vereador
Marquinhos.  Vereador Gervásio – 01)  À SMO, solicitando o conserto de um buraco causado por
erosão na calçada da Av. Theodomiro Porto da Fonseca, em frente ao nº 202 – Bairro Walderes.
Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Imilia, Ventania e Marquinhos. 02) À
SMST, solicitando estudo de viabilidade técnica para a instalação de redutores de velocidade da
espécie quebra-molas, na Av. Valdemimo Machado quase esquina com a Rua João de Barro e outro
na Rua João de Barro quase esquina com Av. Valdemimo Machado, Bairro Colina Verde. Aprovado
por  unanimidade com a associação dos Vereadores Cleber,  Caco, Jorge e Ventania.  Vereador
Cleber  –  01)  À SMMA,  solicitando  a  poda  de  árvore,  que  está  dificultando  a  visualização  do
semáforo e colocando em risco os condutores que adentram ao nosso Município, solicita também a
poda  de  árvore  do  canteiro  central,  pois  está  cobrindo  o  semáforo  de  retorno  no  sentido  Av.
Sapucaia para a Av. Luiz Pasteur. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Marquinhos,  Gervásio,  Ventania,  Dra.  Imilia  e  Adão.  02)  À  SMS,  c/c  à  Vigilância  Sanitária,
solicitando a dedetização no Bairro Sete, devido a infestação de pulgas e carrapatos. Aprovado por
unanimidade.  Vereador Adão – 01)  À SMSMU, solicitando a limpeza e recolhimento de entulhos
nas ruas do Bairro João de Barro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Marquinhos, Cleber, Ventania, Caco, Raquel e Gervásio. 02) À SMO, solicitando a desobstrução e
recolocação  dos canos da drenagem pluvial na Rua do Passeio em frente ao nº 203. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Caco, Ventania e Gervásio. Vereador
Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando estudo para a colocação de container em cada foco de lixo no
Município.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Nelson,  Marquinhos,
Caco, Raquel, Adão e Ventania. Vereador Ventania – 01) À RGE Sul, solicitando a troca de poste
devido ao risco de queda, na Rua São Geraldo, nº 120 – Bairro Capão da Cruz. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Cleber, Marquinhos e Caco. 02) À RGE Sul,
solicitando a troca de  poste,  na Rua Botafogo,  nº  108 – Bairro  Capão da Cruz.  Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Dra. Imilia, Raquel e Marquinhos. Em Nome
da  Casa  –  01)  À  Família  do  Sr.  José  Carlos  Pinzon  Felippe,  externando  condolências  pelo
falecimento de sua filha Daruzzi Cezar Felippe. Aprovado.  Vereador Maninho – 01)  À SMSMU,
solicitando a terraplanagem e se preciso a colocação de material base na Rua da Lombada, Bairro
Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Caco e Marquinhos.
02)  À SMST, solicitando a pintura de faixas de segurança e sinalizações em frente às escolas
municipais, estaduais e particulares. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Jorge, Adão, Ventania e Caco.  Vereador Nelson – 01)  À SMSMU, solicitando que seja feito um
recuo em frente a Escola Municipal  Alberto  Santos Dumont.  Aprovado por unanimidade, com a
associação  dos  Vereadores  Adão,  Caco e  Ventania.  02)  À RGE Sul  e  Empresas  de  Telefonia
Celular,  solicitando que seja agendada data por  parte  das empresas para reunião neste Poder
Legislativo, para tratarem em conjunto a situação de fios soltos e falta de manutenção na rede de
telefonia, que acontece tanto no centro, quanto nos bairros da cidade. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Caco, Gervásio, Adão, Marquinhos, Ventania e Dra. Imilia. Não
havendo  mais  Requerimentos  Verbais,  foram  lidos  os  Processos:  Que  aguardam  parecer  da
Procuradoria; Os processos que aguardam prazo de 10 dias para apresentação de contestação
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pelos autores e processos que aguardam parecer das comissões. Questão de Ordem o Vereador
Jorge reforça o convite à Comissão de Educação juntamente com o Secretário de Educação para
que juntos façam uma visita às escolas para que possa ser resolvido o problema da limpeza nas
escolas, pois as aulas já começaram e o lixo continua nelas. O vereador Maninho comunicou que já
iniciou a limpeza em algumas escolas, que poderiam acompanhar o cronograma. O Vereador Jorge
sugere  que pode ser  feito  mutirões.  O Vereador  Cleber  contribui  relatando que nos  fundos da
Escola Alfredo Juliano já havia, no dia de hoje, 3 homens fazendo a limpeza no entorno e dentro da
escola. Passou-se ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Vereador Caco pede licença
para  se  retirar.  Assumiu  a  presidência  dos  trabalhos  a  Vereadora  Raquel  –  Vice-  Presidente.
Vereador Nelson Brambila – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que ele e os Vereadores que já
tem um pouco mais de experiência e como Presidente da Casa está admirado pelo grande trabalho
que os novos vereadores vêm realizando, pois mesmo em recesso durante sessenta dias todos
vereadores se encontram na Casa e nas ruas fazendo o papel de Vereador, porque o Vereador tem
que estar na rua trabalhando, fazendo jus ao que recebem. Falou que vereador não é profissão e
sim um estado de vereador com responsabilidades jurídicas também. Disse que encontrou vários
assessores  de  vereadores  nas  ruas  trabalhando  fazendo  jus  aos  seus  vencimentos  e  isso  é
importante,  pois  muitos  vereadores  tem  outras  profissões  e  como  vereadores  precisam  ser
valorizados, mas que isso não o surpreende. Disse que tem vários vereadores condenados, que
não sabe se estão fazendo certo ou errado, mas é justo o salário que os vereadores recebem pois
estão na rua trabalhando e precisam ter cuidado com o que falam. Parabenizou os vereadores e se
diz orgulhoso por ser Presidente desta legislatura e parabeniza as atitudes tomadas por eles e que
não viu nenhum vereador vir até ele reclamar das atitudes de outros vereadores, pois os vereadores
estão representando o povo que os elegeu. Afirmou que cada vereador toma atitude que quiser, que
anteriormente tinha uma cambada na Câmara, que estão sempre tentando prejudicar o trabalho dos
outros e todos sabem quem são. Parabeniza os vereadores,  pois até agora nenhum teve uma
atitude  errada.  Agradeceu  a  todos  e  encerrou.  Vereador  Adão  do  Calçado  –  06  min.
Cumprimentou a todos. Iniciou cumprimentando o Senhor Sinval e o Presidente do seu partido Zé
Luiz. Disse que a sua fala do dia será de agradecimento ao Hospital Getúlio Vargas, pois sábado o
filho de  seu inquilino,  sofreu um acidente de moto e está  sendo tratado com o maior  carinho.
Comunicou sobre a emenda que vem sendo trabalhada desde janeiro do Deputado Paulo Pimenta,
pois vem pra ajudar o Hospital. Em a parte o vereador Marquinhos diz ter uma noticia boa, que o
hospital Getúlio Vargas está interditado e os bombeiros estão acordando com a Prefeitura e vão
levar  o  acordo  ao  Poder  Judiciário.  Continuando  o  Orador  agradeceu  e  encerrou.  Vereador
Maninho –  06  min.  Cumprimentou  a  todos.  Disse  que trouxe  sua experiência  junto  ao  Poder
Público, iniciativa privada e comércio através de sonhos, sabe que há várias barreiras mas colocou
em sua proposta de campanha um novo jeito de fazer política, portanto vem buscando no dia-a-dia
aprender e juntamente com colegas buscar esse novo jeito. Disse que foi questionado, sobre a sua
indicação de troca de grama: “tanta coisa para fazer no Município, vem falar em grama”. A indicação
é porque o Município é um dos poucos que está inscrito nas cidades sustentáveis e a grama comum
cresce duas ou três vezes mais rápido que a grama esmeralda, a intenção é baixar os custos aos
cofres públicos em mais de 60% com manutenção, também para evitar o que está acontecendo, a
iniciativa privada cansada de ver o mato alto nas avenidas está pavimentando muitos espaços e é
de conhecimento de todos os problemas de alagamentos no Município e a impermeabilização da
grama ajuda neste processo. Desejou a todos bom carnaval e espera que consigam ver  estatísticas
de acidentes e violências baixarem. Sobre o Hospital Municipal, disse que hoje foi na Assembleia
Legislativa do Estado e recebeu elogio ao nosso Prefeito, que ele era peitudo na atitude que tomou
em não fechar o Hospital, enfrentando ordem judicial. Isso orgulha os Vereadores, pois fazem parte
junto  com o  Prefeito.  Em aparte  o  Vereador  Jorge  disse  já  ter  parabenizando  o  Prefeito,  que
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chamou  pra  ele  a  responsabilidade  do  Hospital.  Continuando  o  orador  agradeceu  e  encerrou.
Vereador Cleber – 06 min. Cumprimentou a todos. Iniciou parabenizando a jovem Denise Gomes,
19 anos, moradora do Bairro Sete que participou do campeonato de muay thai, em São Paulo e
trouxe vitória sapucaiense. Falou ainda, que vê muitas solicitações de capeamento asfáltico, lhe
assusta,  pois  o  próprio  Vereador  Maninho  falou  da  impermeabilidade,  portanto,  tem  que  ser
pensado em novo projeto para a cidade. Falou sobre o problema das Rua Otacílio José Lucas e
Evaldo da Rosa, Bairro Sete, que virou despejo de água de vários  bairros e acaba acontecendo
enchentes,  a  construção  de  galerias  resolveria,   segundo  os  moradores.  Disse  que  já  viu
Vereadores trabalhando nesta questão e no ano passado na condição de morador foi na Prefeitura,
ocasião em que o Secretário de Planejamento, afirmou que esse projeto passava de dois milhões,
então chegou a hora de tirar do papel, pois é inadmissível os mesmos moradores perderem tudo
duas ou três vezes por ano. Solicitou que seja abraçada a causa deste bairro, seja pensado numa
emenda, até porque logo a Av. Justino Camboim terá que ser duplicada. Falou da sua felicidade em
razão de que o Hospital não vai fechar, pois foi conselheiro tutelar e sabe o quanto sofre as pessoas
mais humildes. Sobre os postos de saúde disse que sempre vem queixas e a Comissão de Saúde
deve verificar, isso vai facilitar o trabalho do Vereador. Em a parte o Vereador Maninho disse que em
2015,  foi  aprovado o Plano Municipal  de  Saneamento  Básico,  onde habilitou  o  Município  para
buscar recursos, acredita que o Poder Legislativo, Secretarias de Obras e Meio Ambiente se engaje
na busca de soluções para o saneamento básico do Município. Agradeceu e encerrou.  Vereador
Gervásio – 06 min. Cumprimentou a todos disse que esteve em reunião onde estava presente o
Ex-Vice-Prefeito  Gilberto  Alves,  ocasião em que ele  disse:  “Não estamos tendo orgulho de ser
sapucaiense”, Disse que foi em busca de ajudar trabalhar e resgatar o orgulho de ser sapucaiense
que fez aceitar o desafio de concorrer a Vereador e tem a certeza que foi assim com cada um dos
senhores, precisam trabalhar muito e com a população inclusive, para que consigam com pequenas
e grandes ações de curto, médio e longo prazo resgatar o orgulho de ser sapucaiense.  Disse ter
muitas  coisas  erradas  e  todos  fazem o  possível  com as  demandas  que  chegam,  inclusive  o
Vereador Cleber falou da demanda da Rua Evaldo da Rosa, também é assim na Av. República,
precisam de medidas duras enérgicas, que todos os cidadãos sapucaienses em especial Poder
Legislativo, possam trabalhar na missão de resgatar o orgulho de ser sapucaiense, embora não ter
nascido no Município se considera cidadão sapucaiense. Falou sobre o Projeto Árvore de Sapucaia,
recebeu a informação da existência de 03 árvores sapucaia no Bairro Colonial, não se confirmou,
continuam  com  duas  unidades  mapeadas.  Parabenizou  o  Poder  Legislativo,  que  embora  os
Vereadores que não votaram no Prefeito Link e fazem a oposição, estavam na reunião, pois era
muito mais que ideologia partidária, tratavam sobre o Hospital Getúlio Vargas, que foi construído em
1970,  com campanha de tijolos,  inclusive  já  estão  conversando com o Corpo de Bombeiros  e
tomará  que o  3º  piso  do  Hospital  não  feche,  que  seria  um caos  para  a  cidade  e  certamente
respingaria em todos os Vereadores. 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 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, 23 de fevereiro de 2017. 

                                                                                                 NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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