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                    Com a aquiescência do Plenário. Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil
e dezessete (18.05.2017), às dezenove horas e quarenta minutos, na Sala Tiradentes, Plenário da
Câmara  de  Vereadores  de  Sapucaia  do  Sul,  reuniram-se  os  Vereadores  do  Município,  para
trabalhos relativos à 28ª 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:  MARQUINHOS (PSB);
Dra. IMILIA (PTB); GERVÁSIO (PP); JORGE (PSD); MANINHO (PMDB); CLEBER (PP); JORGE
(PSD);  ADÃO  (PT);  CACO  (PMDB);  VENTANIA (PRB)  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: Votação do Projetos:
PROC. nº 20.264/156/2017 – Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2017 - “Acolhe Veto Total do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal ao Projeto de Lei Legislativo nº 025/2017 – Reajuste”.
Nesta  data,  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  2ª  discussão  e  votação.  PROC.  nº
20.265/157/2017 – Origem da Mesa Diretora – Projeto de Lei Legislativo nº 029/2017 – Concede,
a titulo de revisão geral anual, reajuste de 3,99% (três vírgula noventa e nove por cento) aos
vencimentos  dos  Servidores  da  Câmara  de  Vereadores,  efetivos,  comissionados,  inativos  e
pensionistas, e 1,06 (hum vírgula zero seis por cento) aos subsídios da Edilidade. Nesta data, foi
aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. Não havendo mais processos a serem
votados,  passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  o  Vereador  Nelson  –
Presidente da Casa, se retirou. Assumiu a presidência dos trabalhos a Vereadora Raquel – Vice
Presidente.  Vereadora  Raquel  –  06  min.  Cumprimentou  a  todos.  Iniciou  dizendo  que  não
menosprezou qualquer Vereador, apenas relatou o trabalho da Comissão de Saúde. Falou da
agenda positiva que está acontecendo na cidade, nos bairros, espaços que as pessoas estão
tomando para si, o que de fato lhes pertence, espaços que eram verdadeiros depósitos de lixo a
céu aberto,  hoje são espaços de contemplação modificados pela simples ação dos cidadãos.
Disse que tem andado pelos bairros e vê que os cidadãos estão dispostos a mudar a cultura da
cidade, vontade de dar beleza para a cidade, isso é cidadania.  Disse que seu gabinete está unido
na intenção de urbanidade popular, por isso, tem saído em ações com a comunidade, fazendo
uma parte, para que tenham uma melhor qualidade de vida. Disse que o circulo virtuoso que
envolve a população sapucaiense, poderá atingir e envolver a todos, porém não faz apologia para
que  o  cidadão  faça  o  que  pertence  ao  Poder  Público  que  também  tem  parcela  de
responsabilidade e na medida do possível tem feito, mas todos que estão efetuando ações de
melhorias  merecem  nosso  reconhecimento.  Disse  que  Sapucaia  do  Sul  é  um  Município  de
mulheres e homens trabalhadores e assim deve ser reconhecida. Agradeceu a todos que tem se
manifestado através de sua página e disse que continuarão apoiando a ideia de fazer uma cidade
para os sapucaienses, onde os espaços públicos sejam daqueles que pagam seus impostos e não
para alimentar  a  criminalidade.  Disse que um Município  organizado é  um local  saudável  e  a
cultura se constrói no dia a dia, neste sentido, parabeniza os Munícipes principalmente aqueles
que  tem  colocado  em  prática  o  civismo  e  não  apenas  esperando  acontecer.  Finalizou
agradecendo aos que tem participado de sua página  elogiando,  criticando ou opinando,  pois
entende que assim chegarão a democracia plena onde o povo realmente tenha poder. Agradeceu
e encerrou. Vereador Adão – 06 min. Cumprimentou a todos. Falou sobre segurança pública, que
seu bairro no final de semana se transformou numa Disneylândia de ladrões, assaltaram até salão
de  beleza.  Agradeceu  a  1ª  Delegacia  de  Polícia,  especialmente  o  Jeferson,  pelo  tratamento.
Parabenizou o Vereador Marquinhos, por seu assessor Claudião. Disse que a Disneylândia dos
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ladrões,  não  é  pela  falta  de  esforços  de  policiais  e  servidores  da  segurança  do  Município,
precisam cobrar e viabilizar recursos e investimento para a segurança da comunidade, inclusive
foi roubado duas vezes e serviu de chacota dos bandidos. Falou sobre o cenário político nacional,
não podem aceitar ser escolhido de forma indireta o futuro Presidente do Brasil, deveria ter diretas
já,  para  votarem  no  Lula  novamente.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Maninho  –  06  min.
Cumprimentou a todos. Falou sobre o lixo,  que já se vê alguma coisa positiva,  espera que a
Prefeitura consiga permanecer com a limpeza e que a população também colabore. Falou que
quando  foi  Secretário  de  Meio  Ambiente,  pegaram  uma  montanhas  de  pneus,  lâmpadas
florescentes, coisas acumuladas ao longo de anos, levaram quase um ano para achar o destino
desses objetos. Conseguiram dar a destinação, mas sobrou pneus; aí descobriram através da
internet os “pneuzinhos”. Foram criticados no início, pois muitos acreditavam que Sapucaia não
teria jeito, mesmo assim, continuaram em trabalho de formiguinha e deu certo em muitos locais,
que eram depósitos crônicos de lixo, conseguiram transformar em canteiros, mas só é possível
com o apoio da comunidade, com isso, houve a eliminação de vários focos, enquanto esteve a
frente do programa, acredita que hoje são mais. Inclusive, seguidamente o Vereador Gervásio,
traz à Tribuna, locais e nomes de pessoas que tomaram a iniciativa de fazer e não esperar pelo
Poder Público. Finalizou parabenizando a comunidade que está envolvida, e que consigam servir
de exemplos. Disse que enquanto Vereador do PMDB, e acredita que o Vereador Caco também,
não  compactuam com o  que  vem acontecendo,  lá  encima.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador
Cleber  –  06  min. Cumprimentou  a  todos.  Iniciou  falando  sobre  o  Projeto  do  Distrito,  que  o
Município dará um importante passo, fazendo o parcelamento, para que empresas possam se
instalar  no  Município,  assim  gerando  empregos  e  renda.  Falou  sobre  o  lixo,  que  há  o
questionamento o porque de tanto lixo e galhos na rua. Acredita que tenha sido falta de pulso do
ex-Prefeito Ballin e hoje o Prefeito Link faz diferente, encara o problema de frente. Disse que
cidade suja desvaloriza imóveis e comércio, cidade limpa motiva as pessoas, inclusive hoje tem
muitas pessoas fazendo uma parte, seja limpando em frente suas residências. Ainda, a Lei da
multa  para  quem  tem  lixo  em  frente  a  residência,  as  vezes  é  necessária,  mas  há  casos
excepcionais. Falou que visitou a EMEF Maria de Glória, a convite da APM. O pessoal daquela
escola necessita um pouco mais de carinho por parte da Secretaria de Educação. Parabenizou a
APM que faz um trabalho excepcional. Disse ter conversado com o Prefeito Link, que chegou de
Brasília, esteve no Ministério das Cidades, buscando verba para o Município, porém lá ele foi
informado que o Ministério das Cidades, tinha apenas setecentos mil reais, para atender todo o
Brasil. Não tem o que fazer. Em a parte o Vereador Gervásio disse, setecentos mil reais para todo
o Brasil, mas dinheiro para coisas escusas não falta. Em a parte, Vereador Jorge questionou se
ficaram algumas emendas acordadas. Pois tem conhecimento de emenda do Deputado Danrlei.
Continuando o Vereador Cleber disse que, tem emendas mas foram acordadas antes. Disse que o
Brasil passa por uma turbulência, em Brasília acontece algo que talvez não vá se ver novamente.
Acredita que Lula tem que estar preso, se for inocente vão ver depois, inclusive antes a rede globo
era golpista, pois perseguia Lula, agora não é golpista, perseguindo o Temer. Disse não entender
como Paulo Maluf, do seu partido não está preso. Em a parte o Vereador Adão questionou se o
Orador é a favor que o Congresso escolha novo Presidente por diretas já. Continuando o Orador
disse ser a favor que haja eleições gerais em todo o Brasil, pois é preciso que aconteça urgente a
reforma política e é preciso que seja drástica. Agradeceu e encerrou.  Vereador Gervásio – 06
min. Cumprimentou a todos. Sobre a limpeza urbana disse que, a comunidade sapucaiense tem
feito  sua  parte,  é  necessário  que  se  assumam  espaços  públicos,  embora  a  municipalidade
legalmente instituída tenha responsabilidade, mas deve ser uma tarefa conjunta. A limpeza urbana
é uma responsabilidade de todos. Falou sobre o pedido de limpeza da Av. Albano Francisco, que
recebeu da Comunidade Santo Ivo, Bairro Jardim América, em razão da festa que ocorreria no
final  de semana.  Imediatamente  o  Secretário  atendeu  ao pedido,  porque é  uma comunidade
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inteira, não que seja a mais importante, pois todos são importantes e o poder público mostrou a
importância e que é possível fazer a parte do Poder Público.  Ainda, na Rua Alfredinho vários
moradores já adotaram canteiros para a limpeza e espaços que ainda não foram adotados a
Secretaria  fez  a  limpeza.  Agradeceu  ao  Gerente  da  Corsan,  que  atendeu  ao  pedido  dos
Vereadores sobre o vazamento que havia na Av. João Pereira de Vargas, próximo a PJ Serigrafia.
Falou  também   sobre  a  situação  do  País,  que  é  um  sentimento  de  profunda  indignação,
vergonhoso o que está acontecendo. Não apenas o Partido dos Trabalhadores, outros partidos e
inclusive o Partido Progressista,  pois  é Impressionante a quantidade homens e mulheres que
foram eleitos para cargos de dignidade, mas é terrível que eles estejam se locupletando com a
coisa pública, inclusive, “platão” já dizia quem é escolhido para cargo público, tem que honrar a
coisa pública.   Finalizou agradecendo ao Presidente da Casa, Mesa Diretora e Câmara Municipal
como  um  todo,  pela  cedência  deste  espaço  para  a  realização  da  convenção  do  Partido
Progressista, que vai ocorrer, no sábado próximo, das 13 horas às 17 horas. Elogiou a ação, pois
a Câmara pode e deve se tornar o espaço para grandes debates. Em aparte a Vereadora Raquel
disse que Sapucaia era a única Câmara que não discutia política e agora foi corrigido um erro.
Continuando o Orador disse que a Câmara deve ser o cenário dos grandes debates. Agradeceu e
encerrou. Questão de Ordem o Vereador Jorge disse sempre ter visto a Casa discutir política.
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 vinte e nove 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, 18 de maio de 2017. 
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