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                    Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (13.06.2017),
às dezesseis horas, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia
do Sul, reuniram-se os Vereadores do Município para trabalhos relativos à 35ª 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);  RAQUEL (PT);  ÍMILIA (PTB);  JORGE  (PSD);  CACO  (PMDB);  GERVÁSIO
(PP); MARQUINHOS (PSB); CLEBER (PP) 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
para que fizesse a leitura de um trecho bíblico.  Passou-se ao ESPAÇO DO PEQUENO
EXPEDIENTE:  O  Vereador  Maninho  –  Secretário,  fez  a  leitura  dos  expedientes
recebidos: Proj. de Lei Legs. nº 040/17, de origem da Vereadora Ímilia; Proj. de Lei Legs.
nº 041/17, de origem da Vereadora Raquel; Proj. de Lei Legs. nº 042/17, de origem da
Mesa Diretora; Ofc. nº 71/17 – SMF; Ofc. nº 004/17 – FAPS; Ofcs. nºs 810/17 e 811/17 –
GP;  Convite  da  SME,  para  a  abertura  oficial  do  JEMUSA;  Memorando nº  006/17  do
Gabinete da Vereadora Ímilia para a Presidência da Casa; ATA nº 9914, que foi aprovada
por unanimidade, sem alterações, nem retificações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE:  Requerimentos Verbais:  Vereador MANINHO – 01) À SMO, solicitando
que seja feita a manutenção do acesso à calçada localizada na esquina entre a Rua
Otaviano Silveira e a Avenida Açoriana, junto as paradas abaixo da passarela da Estação
Trensurb  Sapucaia  do  Sul,  pois  pedestres  que  levam  crianças  em  carrinhos  e
principalmente  os  portadores  de  deficiência  física,  encontram  muita  dificuldade  para
acessar  a  calçada,  bem como,  a  parada  para  embarque nas  lotações.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Gervásio  e  Ventania.  02) À  SMST,
solicitando estudos de local apropriado na Avenida João Pereira de Vargas, próximo ao
estacionamento de funcionários da Câmara Municipal  de Vereadores,  para fixação de
container, bem como, a pintura/demarcação do local, tendo em vista que geralmente o
container  que  hoje  lá  se  encontra  é  frequentemente  trocado  de  lugar,  causando
transtornos  aos  pedestres  e  motoristas  do  local.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Jorge  e  Gervásio.  03) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMMA,
parabenizando pela criação do “SAMA” e pelo trabalho desenvolvido, uma ambulância,
que foi  transformada em Unidade Móvel,  que irá  atender  no local,  com um ambiente
adequado para os animais. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Jorge, Adão, Ventania, Cleber, Marquinhos e Nelson. Vereador VENTANIA – 01) À RGE
Sul,  parabenizando  e  agradecendo  pela  troca  de  três  postes,  solicitações  feitas  nos
seguintes  endereços:  Travessa  São  Geraldo,  Travessa  Botafogo,  Travessa  João  dos
Santos, localizados no Bairro  Capão da Cruz. 02)  À RGE Sul, solicitando troca de poste
na  Avenida  Albano  Francisco  da  Silva,  nº  630,  Lomba  da  Palmeira.  Aprovado  por
unanimidade, com associação do Vereador Gervásio.  Vereador CACO – 01) À SMMA,
solicitando a colocação de container no Bairro Cordão. Aprovado por unanimidade.  02)
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Condolências aos familiares da família que foi morta na Avenida Sapucaia, no último dia
sete do corrente. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson,
Ímilia, Jorge, Marquinhos e Ventania. Vereador ADÃO – 01) À SMSMU, solicitando que
elaborem um planejamento para a realização das limpezas nos Bairros,  pois  existem
locais  que  estão  abandonados,  sem  limpeza,  visto  que  antigamente  havia  um
cronograma.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  de  todos  os  Vereadores.
Vereador  JORGE  –  01) À  SMSMU,  solicitando  que  haja  um  maior  cuidado  com  o
recolhimento  de  galhos  e  lixos,  em  todo  Município,  devendo-se  fazer  também  um
cronograma. Aprovado por unanimidade. Vereador CLEBER – 01) À SMSMU, solicitando
reparos da Rua Ari  Cabral, no Bairro Sete, pois há dificuldades de acesso, devido as
fortes  chuvas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge  e
Ventania.  02) À SMO, solicitando reparos na boca de lobo na Rua Otacílio José Lucas,
em  frente  ao  nº  168,  Bairro  Sete.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Jorge, Gervásio, Nelson e Ventania.  Vereador GERVÁSIO – 01) À SMO,
solicitando  conserto  de  buracos  na  Avenida  Justino  Camboim,  Loteamento  Jardim
América, Bairro Lomba da Palmeira, próximo ao nº 1814. Aprovado por unanimidade. 02)
À SMO, solicitando conserto de tampa de bueiro, na Rua Mario de Paula, em frente ao nº
46, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber e
Ventania. 03) À SMSMU, solicitando patrolamento e ensaibramento no Loteamento Vida
Nova,  Bairro  Vargas,  em  diversas  ruas  que  encontram-se  em  péssimas  condições.
Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores Jorge,  Cleber,  Nelson e
Ventania.  Vereadora ÍMILIA – 01) Ao Prefeito,  c/c  à  SMMA, solicitando prestação de
contas  do  “bem  estar  animal”,  descrevendo  as  castrações  que  são  realizadas
mensalmente,  gastos  com  medicamentos,  registrando  qual  o  valor  destinado
especificamente para o “bem estar animal”, bem como, todas as ações que são realizadas
com recursos destinados ao referido setor. O requerimento se faz necessário tendo em
vista que as protetoras que realizam trabalho voluntário para cuidar de animais de rua não
tem recebido qualquer auxílio público para este trabalho, nem mesmo para castração,
portanto,  se faz  necessário  também essa prestação de contas arrolando todas ações
desenvolvidas no “bem estar animal” com recursos destinados a este Setor. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos, Ventania e Gervásio. 02)  Ao
Prefeito, solicitando esclarecimentos acerca da nomeação do Ex Prefeito Sr. Vilmar Ballin
para o cargo de Secretário de Desenvolvimento Social. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Jorge, Marquinhos, Gervásio e Cleber.  03) Encaminhando
Moção de Repúdio  ao Poder  Executivo,  “contra  a  nomeação do Sr.  Vilmar  Ballin,  ex
Prefeito desta cidade, para o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Social”.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos, Jorge e Cleber.
Vereador MARQUINHOS – 01) Ao Prefeito, c/c à SMMA, solicitando esclarecimentos,
porque  não  está  funcionando  o  Centro  de  Castração  de  Animais.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Cleber, Gervásio e Ímilia.  02) Ao
Prefeito, c/c à SMO, solicitando conserto de canos de esgoto quebrados na Rua Beira
Campo, em  frente ao nº 366, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação
dos  Vereadores  Ventania  e  Nelson.  Vereadora  RAQUEL  –  01) À  SMO,  solicitando
colocação de  tampa no bueiro  localizado em frente  ao Posto  de Saúde  ESF Jardim
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América,  localizado  na  Rua  Waldemar  da  Rosa,  s/nº,  Bairro  Lomba  da  Palmeira.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Cleber, Gervásio e
Marquinhos.  02) À RGE Sul, solicita verificação dos postes de energia elétrica, situados
em  frente  ao  portão  de  entrada  do  Parque  Jayme  Caetano  Brum.  Aprovado  por
unanimidade,  com associação dos Vereadores Cleber,  Jorge e Nelson.  03) À SMMA,
solicitando a instalação de um container no Parque Jayme Caetano Brum. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Ventania.  Vereador  NELSON  –  01) Ao
Prefeito, c/c à SMP e Vice-Prefeito, solicitando que o valor do ITBI seja pelo valor venal da
propriedade, pois moradores de locais como a COOPERAMOBEM, estão conseguindo
suas escrituras,  no entanto não conseguem pagar  o alto valor  do ITBI.  Aprovado por
unanimidade,  com  associação  de  todos  os  Vereadores.  A Vereadora  Raquel  retirou
Projeto  de  sua  Autoria,  para  adequações,  a  saber,  PROC.  nº  20.250/142/2017 –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 024/2017 - “Institui a “Patrulha Maria da Penha” que
atuará no atendimento à mulher vítima de violência no Município de Sapucaia do Sul”. O
Vereador Maninho solicitou inclusão do seguinte Projeto:  PROC. nº 20.254/146/2017 –
Origem do Executivo Municipal – Mensagem nº 04 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº
04/2017 – "Altera a redação dos artigos 108 caput, incisos I, II, III, IV e §2º, do inciso V do
110, 114, 119 e 121, acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 113 e revoga os artigos
115, 116, 117, 117, 118 e 122 do Código Municipal de Meio Ambiente - Lei Municipal n.º
2.070/1998 e demais providências". Aprovada a inclusão. O Vereador Gervásio solicitou
adiamento de votação por  01 (uma) Sessão,  o pedido foi  aprovado por  unanimidade,
devendo  retornar  à  votação,  em  22.06.2017.  Passou-se  a  votação  dos  seguintes
Processos: PROC.  nº  20.271/163/2017  –  Origem  do  Vereador  Nelson  Brambila  –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 030/2017 - “Outorga o Título de Cidadã Sapucaiense
à  Sra.  Gracelina  Morette  de  Oliveira”.  NESTA DATA,  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade, em 1ª discussão e votação.  PROC. nº 20.262/154/2017 –  Origem do
Vereador  Lorecy  Flores  (Ventania)  –  PROJETO DE LEI  LEGISLATIVO nº  028/2017 -
“Outorga o Título de Cidadão Sapucaiense ao Sr. Valnei Corrêa da Silva”. Em 06.06.2017
com aquiescência do Plenário o Projeto foi incluído na Pauta da Ordem do Dia; discutiram
o Projeto os Vereadores Ventania e Gervásio;  em votação o Projeto foi  aprovado por
unanimidade, em 1ª discussão e votação.  NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por
unanimidade, em 2ª discussão e votação. A Comissão de Legislação, agendou reunião
para  a  próxima  terça  feira,  dia  vinte  do  corrente,  às  quatorze  horas.  Passou-se  ao
ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereadora ÍMILIA – (06min. cedidos pelo
Vereador Ventania) – Cumprimentou a todos. Falou que externa a sua indignação e de
todo cidadão que sonharam em ver esta cidade um dia ser reconstruída, sobre pilares
sólidos de planejamento e inteligência estratégica, mas não está acontecendo em nossa
cidade. O atual Prefeito, democraticamente eleito, o qual teve apoio integral desta Casa
nos primeiros cinco meses, mesmo com suspeita que seus atos não iriam dar certo, nem
poderiam, em face da imposição da política ideológica partidária atrasada da agremiação
que pertence o Senhor Prefeito, por exemplo, na área da educação nomeou um militante
ideológico partidário  em detrimento  de excelentes  profissionais  da área da educação,
existentes  no  próprio  corpo  funcional  dos  servidores  da  municipalidade.  O Secretário
nomeado, não possui a mínima qualificação profissional, em técnica educacional, para
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comandar  a  Secretaria,  acima  do  desconhecimento  profissional,  também  não  possui
capacidade administrativa e gerencial, mas para o sistema ideológico que representa é a
figura  perfeita,  pois  se  valerá  do cargo,  para  realizar  diante  dos filhos  sapucaienses,
política partidária com interesses para a próxima eleição. No campo da saúde, “menina
dos olhos”, dos eleitores que apostaram, na eleição do atual Prefeito, médico respeitado,
da  mesma  forma  ocorre  total  desastre,  pois  inúmeras  são  as  reclamações  e
descontentamento  da população, informados todos os dias nos Gabinetes, quanto ao
melhor  aproveitamento  do  corpo  funcional,  lotado  nos  Postos  de  Saúde,  verte-se  da
amputação da doença na sua origem, porque falta conhecimento e autoridade. Ainda,
sequer  existe  um controle  do  número  de  consultas  efetivamente  realizadas  e  pagas,
ilustrando o caos gerencial da saúde, citou a criação do terceiro turno do Posto de Saúde
do  Bairro Fortuna, cujo ato administrativo foi equivocadamente aplaudido por todos nesta
Casa,   como um castelo de areia se desfez em quarenta e oito horas,  chegando ao
conhecimento através do portal da Prefeitura, que o terceiro turno se destina apenas a
atender os moradores da ocupação localizada junto ao Parque Primavera, onde sequer os
gestores do Município sabem qual o número exato de cidadãos sapucaienses  que lá
residem,  sabendo-se  que a  maioria  das pessoas moradoras dessa ocupação  são  de
outros  municípios,  porque  ficaram  sabendo  que  Sapucaia  é  terra  sem  lei,   sem
autoridade.  Disse  que  após  demonstrada  a  capacidade  administrativa  insipiente  e
duvidosa  das  Secretarias  citadas,  avalizadas  pelo  Senhor  Prefeito,  não  se  furtará  a
Vereadora Oradora, de colocar também em cheque a capacidade gerencial do Senhor
Prefeito, pois inúmeros são os atos que levam a pensar que não quer fazer certo, ou sabe
fazer  certo,  ou  ainda,  por  tratar-se  de  um  recém  residente  em  nossa  cidade,  não
conhecendo a real situação em que se vive, para ilustrar a conduta de gerência duvidosa
do senhor Prefeito no campo administrativo, exemplifica mencionando o não interesse por
criar condições para atração de empreendimentos para nossa cidade, visando a criação
de emprego e renda, como foi o caso da empresa usaflex, a qual somente deixou de se
instalar nessa cidade por falta de incentivos fiscais, insignificantes se comparados com o
montante de benfeitorias que traria ao campo de geração de emprego, renda e impostos
diretos  e  indiretos,  visto  que  inicialmente  esta  empresa  começaria  com quatrocentos
empregos,  em um espaço curto  de  tempo de cinco anos,  teria  aproximadamente  mil
empregos, o que certamente iria gerar em torno de trinta milhões em impostos para este
município. O que é mais grave dentre todos os seus atos avessos a boa gestão  e a
resultados  positivos  que  se  busca,  não  deixará  a  Vereadora  Oradora  de  criticar   a
composição de cargos de sua confiança, os quais na sua esmagadora maioria trata-se
dos  mesmos  que  compuseram  o  desastrado  Governo  Ballin,  culminando  com  a
nomeação do Ex Prefeito Ballin, para cargo de Secretário, mesmo diante de dezenas de
processos que responde pela má gestão durante oito anos, o que leva a concluir que o
Governo Link também se constituirá em um desastre social, para a economia de nosso
município.  Concluindo  também  que  os  atos  do  Governo  Link,  estão  sendo
sistematicamente  desenvolvidos para  manutenção do caos instalado a  nível  nacional,
estadual e municipal, não ficando passivos, pois será a nossa passividade um fertilizante
para gestores incompetentes ou mal intencionados, devendo planejarmos e construirmos
para legar aos nossos filhos e netos uma cidade decente para se viver, onde viver seja o



CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL
Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081

sinônimo de bem viver, não apenas sobreviver, pois é o que acontece hoje, sobrevivemos
em nossa cidade, vamos construir uma cidade onde possamos bradar aos  quatro ventos
que  nos  orgulhamos  de  sermos  sapucaienses  e  vivermos  nesta  terra,  mas  se
continuarmos sendo passivos diante dos atos de má administração, má gestão, isso não
irá  acontecer,  conclamando   a  cidade,  aos  sapucaienses,  para  mudar  essa  história.
Agradeceu e encerrou.  Vereador MARQUINHOS – (06min.) – Cumprimentou a todos.
Disse que o Ex Prefeito Ballin, tem duas condenações, a primeira cujo processo  o próprio
Vereador Orador fez a representação criminal, já tem condenação em segundo grau,  a
ficha suja do mesmo não é fática, mas é de fato e de direito. Sobre a notícia do terceiro
turno no Posto de Saúde do Bairro Fortuna, para beneficiar invasores, comentou que o
Projeto é inconstitucional, pois a nomenclatura SUS, significa Sistema Único de Saúde, o
que entende-se que qualquer pessoa poderá chegar a qualquer hora em um Posto e tem
que ser atendida, mas o nome correto seria “Seu Último Suspiro”,       essa é a realidade,
por isso esse projeto na sua origem já é inconstitucional, pois não existe privilégios para
invasor, a pessoa chegou no Posto e tem que ser atendida,  se não forem chamem a
polícia, devendo esta notícia chegar até os moradores do Bairro Fortuna. Em aparte a
Vereadora Ímilia disse que a notícia está no Portal da Transparência, há um terceiro turno
para atender invasores, mas no entanto, em outras localidades trabalhadores chegam por
volta de dezenove horas com problemas  de saúde e não podem ser atendidos, mas
devem ser atendidos. Continuando o Vereador Orador disse que podem ser atendidos e
devem ser atendidos, pois a lei protege, mas o Prefeito Link, não deve seguir a linha do
Ex Prefeito  Ballin,  sendo que,  esta Casa mesmo com sua oposição,  fazendo críticas,
baseado no interesse público, no bem de nossa cidade, estornou dinheiro ao Executivo,
como da mesma forma estão fazendo agora para o Prefeito Link, portanto não deveria ter
trazido a frente do seu Secretariado, um fraudador de licitações, além disso, o que é pior
juridicamente,  até acha que o Ministério  Público vai  se manifestar,  é  que,  como uma
pessoa que responde a cerca de cinquenta Processos irá voltar ao Executivo, onde ele
poderá esconder provas, pois estará no foco, provavelmente não ficará, pois a lei tem que
ser cumprida, afinal todos são iguais perante a lei. Falou sobre o Centro de Castração,
inicialmente explicando que o Vereador Maninho, assim como os demais, estão aqui pelo
excelente  trabalho  desenvolvido,  nas  Secretarias,  o  povo  reconhece,  mas  o  atual
Secretário de Meio Ambiente, embora bem intencionado e competente, mas está visto
que aumentou a quantidade de cachorros nas ruas do município, mostrando que algo está
falhando, ao mesmo tempo vindo a notícia que o Centro de Castração tem que funcionar.
Disse que assim como o Secretário de Saúde mandar pessoas em estado vegetativo
buscarem pessoalmente fraldas geriátricas, é falta de bom senso, assim também o STF,
quando conseguiu levar livre os bandidos Lula, Dilma, Temer, ao falarem que a causa de
pedir  não continha a odebrech, os corruptores,  o que é mentira escancarada,  o que
fizeram foi  “jogar para a plateia”, aproveitando a falta de conhecimento jurídico, livraram
os ladrões, ressaltando que, muitas pessoas morrem nas filas do SUS, por causa desses
bandidos, no termo popular, o que fizeram foi acochambraram para livrá-los, mas houve
três pessoas, que muito bem representaram o povo naquela situação, o mesmo ocorre na
Secretaria de Saúde, uma analogia ao crime, quando mandam uma pessoa em estado
vegetativo ter que solicitar pessoalmente o que precisa, isso não pode continuar, tem que
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terem bom senso. Disse que os Edis estão fazendo a sua parte, dando o exemplo da
cedência do carro e motorista para Prefeitura,   pois todos os Vereadores usam os seus
próprios carros, terminaram com os congressos, enfim, continuam estornando dinheiro ao
Executivo, agora está na hora do Prefeito Link fazer a sua parte. Agradeceu e encerrou.
Vereador NELSON – (06min.)  –  Cumprimentou a todos.  Iniciou dizendo que haviam
muitas aberrações nesta Casa, quem fazia estas aberrações antes, hoje em dia tenta ditar
as leis por um outro lado,  o que está sendo feito nesta Casa nos últimos anos é um
exemplo, se considerando com muita sorte ao participar desta Mesa Diretora e os demais
Vereadores  que  também  concordam  com  os  atos  realizados,  citando  um  projeto  de
licitação  para  reformar  o  prédio  da  Câmara,  mas  reunindo-se  com  os  demais  Edis,
entenderam que não seria viável esta reforma, pois  o prédio em questão foi muito mal
feito  e  só  derrubando e  fazendo  um novo,  no  entanto,  seria  viável  para  o  Município
instalar um laboratório municipal, o qual faria dez vezes mais exames do que é feito hoje.
Foi encaminhada indicação ao Executivo, onde já está o projeto pronto para vir à esta
Casa,  sendo importante  a população saber  que os Vereadores resolveram arquivar  o
projeto de reforma da Câmara, pois entendem que existem coisas muito maiores para
fazer, irão então doar o dinheiro ainda este ano,  para construir o laboratório municipal,
isto é que tem que ser feito pela população. Falou sobre a cedência do carro, que irá
gerar economia à Casa, tem certeza que os Vereadores não precisam deste veículo, se
precisarem é só ligar para central e pedir, ressaltando que será divulgado em seguida,
todo  trabalho  realizado  pelos  Vereadores  neste  primeiro  semestre  dessa  gestão.  Em
aparte o Vereador Marquinhos disse que terão que observar muito bem a questão, pois
irão estornar verba ao Executivo para fazer o laboratório, mas  a de se fazer um acordo
de cavalheiros, pois o que enviaram ao Executivo foi  uma indicação e desta forma o
Prefeito não é obrigado a fazer.  Continuando o Vereador Orador  falou que o projeto do
laboratório  municipal  será  respeitado,  inclusive  já  está  pronto  para  em  seguida  ser
enviado  à  esta  Casa.  Disse  que  também  será  estornado  verba  ao  Executivo  para
instalação de quebra-molas, ressaltando que existem muitas ideias vindas do Executivo
que são boas para o cidadão e são aceitas nesta Casa, da mesma forma ideias boas que
partem daqui dos Vereadores, devem ser aceitas pelo Executivo. Falou que quanto ao
terceiro turno no Posto de Saúde do Bairro Fortuna, os Vereadores só ficaram sabendo
dois dias depois da inauguração, pois não foram sequer convidados, ressaltando que,
houveram  pedidos  de  vários  Vereadores  para  este  terceiro  turno,  não  para  atender
moradores  de  um  local  apenas,  mas  sim  de  vários  locais.  Agradeceu  e  encerrou.
Vereador RAQUEL – (06min.) – Cumprimentou a todos. Falou da importância de sermos
solidários, uns com os outros, vivemos tempos em que as pessoas muitas vezes apenas
precisam conversar e serem ouvidas, onde a solidariedade precisa ser mais exercida, por
cada um de nós, a Vereadora Oradora, tem andado pelos Bairros da cidade, conversando
com pessoas e ouvindo destas que esperam muitas vezes alguém para conversar, trocar
ideias, em muitos casos propor melhorias, para elas e para sua comunidade. Disse que
como Secretária de Desenvolvimento Social, aprendeu que ouvindo mais, aprendemos
mais do que falando, pois ouvindo reunimos saberes de cada um, aprendendo a cada dia
um pouco mais, como as pessoas nos veem, como podemos ser mais solidários, para
melhorar  o  convívio  em sociedade.  Com esta  visão e  ouvindo as necessidades  das
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pessoas, fez a Vereadora Oradora, uma indicação para estudos de viabilidade técnica
para contenção das águas do Rio dos Sinos, que margeiam dois bairros importantes de
nossa cidade, com construção de um dique, pois como Secretária vivenciou o drama de
milhares de pessoas, que quase todos os anos sofrem com esta problemática, tentativa já
feita em outras oportunidades, embora muitos dizendo que é impossível,  acredita que
quando  unimos  forças  em  busca  de  uma  causa  comum  que  pode  ser  geradora  de
melhorias para milhares de trabalhadores, que a cada ano veem o fruto do seu trabalho
indo embora  com as cheias,  por  estas  pessoas vale  a  pena sim,  insistir  e  continuar
tentando, mesmo que seja difícil, se cada um fazer a sua parte, se solidarizar  com esta
causa, teremos uma chance,  o que já é um bom motivo para lutarmos.  Solicitou aos
colegas Vereadores que juntos fizessem uma campanha do agasalho, independente da
campanha já  existente  no  Município,  colocando na recepção da Casa   um ponto  de
coleta, após o material recolhido seja levado ao banco de agasalhos, pois entende que
nossa  contribuição  será  de  extrema  importância,  para  os  mais  necessitados,  nesse
período de frio intenso em nosso estado. Em aparte o Vereador Marquinhos  disse que  a
Vereadora Oradora está corretíssima, está tendo a ante visão dos fatos, pois vivenciando
os fatos é que a mesma fala do dique. Considera que isto é falha de gestor, pois houve a
época em que o PT estava no Poder, com Dilma na União, Tarso no Estado e Ballin no
Município, mas não fizeram o dique, portanto, qual esperança que o povo vai ter  de
resolver este problema agora que Partidos diferentes estão no Poder, será que este ex
Prefeito terá cara de pau de  pedir votos no Bairro Carioca, nas enchentes,  onde ele não
resolveu o problema. Continuando a Vereadora Oradora disse que, por estes motivos é
que insiste que cada um tem que fazer a sua parte, pois só vivenciando o que a mesma
vivenciou enquanto Secretária, é que se sabe o que aquela comunidade passa, citando o
exemplo de uma senhora de oitenta anos, que estava ilhada dentro de casa, sem água e
comida,  isso revolta e faz com que lutemos mais ainda para se resolver o problema.
Agradeceu e encerrou. Vereador ADÃO – (06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que
irá defender o PT, não costuma falar mal do partido de ninguém, fala sempre o nome da
pessoa, sabe que cada Vereador tem a sua opinião disso ou daquilo, mas lembrou a
todos, que a pessoa mais pobre, aquele que mora lá no vilarejo, ele teve a oportunidade
de comer uma carne melhor, teve acesso a comprar um carro, foi na “era Lula”, até agora
tentam prender o Lula, mas não conseguem, dizendo o Vereador Orador que “não cospe
no prato que come”, se o Prefeito Link nomeou o Ballin, é uma situação que ele acha que
é bom, por isso respeita a situação, pois o PT fez coisas boas aqui em Sapucaia,  entre
elas, a área da Saúde, o Arroio José Joaquim, as E.M.E.I.s construídas, ou seja, não é
ruim, tem Vereador que fala mal do PT, mas no entanto tem gente do seu partido que é
Ministro do Governo Temer, sempre sendo necessário se respeitar, por isso não vem a
tribuna  falar  mal  de  ninguém  “lá  de   cima”,  vem  defender  a  bandeira  que  carrega,
considera  importante  cada um respeitar  a  sua bandeira,  onde for  vai  defender  o  PT,
dizendo que o governo do PT é bom,  não tem experiência que muitos Vereadores tem e
falam bonito, mas fala do seu jeito.  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  dezessete  horas  e  vinte  e  cinco  minutos.
Determinou  a  lavratura  desta  Ata,  que  será  pelo  mesmo  assinada  e  pelo  Vereador
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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, 13 de junho de 2017. 

                                                                                              NELSON BRAMBILA
                   Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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