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 ATA
 10.052

                        
                  Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro ano de dois mil e dezoito
(27.02.2018), 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 4ª
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: MANINHO – (PMDB); VENTANIA
– (PRB); CACO – (PMDB); ADÃO – (PT); RAQUEL – (PT); NELSON – (SD); CARLA –
(PTB); GERVÁSIO – PP; CLEBER – PP; MARQUINHOS – PSB e JORGE – PSD. 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: Ofcs. nºs 041/18, 042/18,
043/18, 044/18, 045/18, 046/18, 050/18, 052/18, 053/18, 056/18, 057/18, 058/18, 059/18,
062/18, 067/18, 068/18, todos do Gabinete do Prefeito; Ofc. nº 133 da Caixa Econômica;
Indicação  de  nº  025/18,  de  origem  do  Vereador  Gervásio,  que  foi  aprovada  por
unanimidade; Indicações de nºs 026/18, 027/18, 028/18 e 029/18, de origem do Vereador
Caco, que foram aprovadas por unanimidade; Indicações de nº 030/18, 031/18 e 032/18,
de  origem  do  Vereador  Marquinhos,  que  foram  aprovadas  por  unanimidade.  Ata  nº
10.045, que foi aprovada por unanimidade,  sem retificações nem alterações. Passou-se
ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:   Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:
Vereador  MANINHO – 01) À SMST, solicitando uma melhor sinalização entre as Ruas
João Cândido e Aristides Timóteo, Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade. 02) À SMO,
solicitando a manutenção de erosão na calçada na Rua Franklin Silva, nº 383, Bairro
Jardim.  Aprovado por  unanimidade,  com associação do Vereador  Jorge.  03) À  SMO,
solicitando  o  desentupimento  da  boca  de  lobo,  próxima  do  nº  806,  na  Rua  João
Rodrigues. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Ventania. Vereador
VENTANIA – 01) À  SMO, solicitando retirada de lixo  na Rua Minuano,  em frente ao
número  657,  Bairro  Pasqualini.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação   dos
Vereadores  Gervásio  e  Raquel.   Vereador  CACO –  01) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMSMU,
solicitando a  colocação de material  nas ruas do Bairro  Novo Horizonte,  Loteamentos
Santa Luzia, Vida Nova II  e Rua do Morro, antes do início das chuvas. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Raquel, Adão, Jorge, Cleber e Gervásio.
02) Ao Vereador Nelson, parabenizando pelo seu aniversário, comemorado no dia vinte e
sete  de  fevereiro.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  de  todos  os  Edis.
Vereador ADÃO – 01)  Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando averiguação de toda a rede de
esgoto  do  Bairro  João  de  Barro,  pois  estão  completamente  entupidos  e  quebrados.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Marquinhos, Carla,
Gerásio, Cleber e Ventania. Vereador JORGE – 01)  Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando
averiguação  em  todo  o  Município,  das  tampas  de  bueiros  quebradas,  situação  que
persiste em muitos locais. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Cleber e Carla. 02) Ao Prefeito, solicitando operação tapa buracos em todo o Município,
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mas que seja de melhor qualidade. Aprovado por unanimidade.  Vereador CLEBER – 01)
Ao Prefeito, c/c à SMST, solicitando colocação de quebra-molas na Rua Independência,
cruzamento com Rua General Osório. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Marquinhos, Carla, Gervásio e Nelson. 02) À SMO, solicitando reparação de
buraco  na  Rua  Passeio  Sapucaia,  esquina  com a  Rua  Salgado  Filho.  Aprovado  por
unanimidade. 03) À SMO, solicitando reparação de uma tampa de bueiro na Rua Américo
Vespúcio,  esquina  com  a  Rua  Justino  Camboim.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Jorge, Carla, Adão, Ventania, Maninho, Gervásio.  Vereador
GERVÁSIO – 01)  À SMST, solicitando estudo de viabilidade técnica, para instalação de
sinalização na Rua Fernando de Noronha, no cruzamento com a Rua Rio de Janeiro,
Bairro  Nova  Sapucaia.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores
Cleber, Carla, Maninho e Raquel.  02) Ao Prefeito, c/c à SME, solicitando providências
quanto aos mobiliários da Escola Vanessa Ceconet, que estão descartados a céu aberto.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Cleber e
Carla.  Vereadora CARLA – 01) Ao Prefeito, c/c à SMST, solicitando que sejam fixadas
próximas às escolas placas de identificação para que os motoristas reforcem sua atenção,
destacando a área escolar para redução de risco de acidentes em horários de entrada e
saída de escolares. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  Jorge,
Raquel, Marquinhos, Ventania, Cleber e Nelson. Vereador MARQUINHOS – 01) À SMST,
solicitando instalação de quebra-molas, na Rua Arlindo José Gross, em frente a Escola
Bela Vista, Bairro Bela Vista. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Cleber,  Gervásio,  Carla,  Raquel  e  Ventania.   02) Ao Prefeito,  c/c  à  SMO,  solicitando
conserto  de  buracos  no  asfalto,  da  Avenida  Mauá,  próximo  ao  Viaduto  da  Vargas.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  Jorge, Cleber, Gervásio,
Carla  e  Maninho.  Vereadora  RAQUEL –  01) À  SMO,  parabenizando  pelo  excelente
trabalho realizado por esta Secretaria. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Ventania,  Maninho, Nelson, Marquinhos, Carla,  Gervásio e Cleber.  02) Ao
Prefeito,  c/c  à   SMST,  solicitando  instalação  de  quebra-molas  e  revitalização  da
sinalização  viária  em  frente  às  Escolas  Júlio  Casado  e  Guianuba.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Carla e Cleber. 03) Ao Prefeito,
c/c à SMO, solicitando o reparo de um buraco na Rua Coronel Serafim Pereira, em frente
ao nº 266, Centro. Aprovado por unanimidade. 04) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando
troca de lâmpadas nos postes da Rua Nair da Silva Rufino, em frente aos nºs 506 e 619,
Bairro  Jardim América.  Aprovado  por  unanimidade,   com associação  dos  Vereadores
Maninho, Jorge, Ventania, Cleber, Gervásio e Marquinhos.   Vereador MARQUINHOS –
03) Ao Prefeito, solicitando que entregue as casas construídas próximo ao Bairro Colina
Verde, devido a depredação que está ocorrendo no local. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores  Jorge, Ventania, Carla e Gervásio.  Vereador CACO – 03)
Ao Prefeito, solicitando que libere a licitação para compra de asfalto, pois só o Prefeito
pode  liberar  a  licitação,  para  depois  a  Secretaria   fazer  o  trabalho.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Carla, Raquel, Ventania e Gervásio.
Vereador NELSON – 01)   Aos familiares do Sr. Luís, morador da Rua Beira Campo,
condolências pelo falecimento do mesmo. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Jorge, Caco, Ventania, Raquel, Cleber, Gervásio, Marquinhos. Passou-se
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a votação do seguinte Projeto: PROC. nº 20.472/005/2018 – VETO TOTAL ao Projeto de
Lei Legislativo nº 061/2017 que “Dispõe sobre normas de segurança e a prevenção de
acidentes pelo sistema de sucção nas piscinas públicas e particulares no Município de
Sapucaia do Sul”. (APRECIAÇÃO DO VETO CONFORME O ART. 60 §4 da Lei Orgânica
Municipal).  Em  15/02/2018,  discutiram  o  projeto  os  Vereadores  Marquinhos,  Jorge  e
Gervásio, encaminharam à Votação os Vereadores Marquinhos, Carla, Maninho e Raquel,
em Votação o Projeto foi rejeitado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Em razão
de  equívoco  administrativo,  que  deveria  ter  passado  pela  Comissão  de  Legislação  e
Justiça. O Presidente, comunicou que a 1ª votação foi anulada. Em 22.02.2018 o projeto
foi  apreciado pela comissão de Legislação e Justiça, portanto está apto para votação.
Nesta  data,  discutiram  o  Projeto  os  Vereadores  Marquinhos,  Raquel,  Jorge,
Maninho e Gervásio; encaminharam a votação os Vereadores Jorge e Maninho; em
votação o Veto foi  aprovado com 06 (seis)  votos favoráveis  (Carla,  Adão,  Caco,
Ventania, Maninho e Raquel) e 04 (quatro) votos contrários (Marquinhos, Gervásio,
Jorge  e  Cleber),  em  1ª  discussão  e  votação. Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador GERVÁSIO – (06min.) – Cumprimentou a todos.
Disse que assim como em outro pronunciamento, retoma a fala de que, se o Prefeito
andasse pela cidade um pouco mais, veria a situação e poderia em um desses muitos
buracos cair com perna e tudo para dentro, no entanto a sua fala acabou ecoando no
Executivo, pois esta semana alguém representando o Prefeito esteve em um determinado
local,  na  Avenida Américo  Vespúcio esquina com  a  Justino Camboim, onde há uma
tampa  de  bueiro  quebrada,  colocaram  um  cavalete,  mas  o  buraco  continua  lá,  mas
reforçou que o cavalete ajuda, mas tem que ser colocada uma tampa nova de bueiro, o
cavalete não resolve. Falou sobre a grande necessidade de serem instalados redutores
de velocidade em toda a cidade, ficando impressionado quando ouviu falar que existem
três mil e setecentos pedidos aprovados para colocação de quebra-molas, mas não feitos,
indagando se  existem três  mil  e  setecentas  ruas em nossa cidade,  ou  talvez  muitos
pedidos já são até repetidos, pois os motoristas abusam da velocidade, espera que o
Prefeito possa com bom senso dar um visto favorável  para esta verba, e fazer estes
quebra-molas que a cidade tanto precisa. Falou sobre a situação difícil que continua em
todo o país, acerca do desemprego, doze milhões e trezentos mil brasileiros procurando
emprego, a crise econômica está grande, as pessoas estão com dificuldades de pagar
suas contas,  está muito  complicado manter  seus compromissos,  tem certeza que em
todos os  Gabinetes há muitos pedidos de ajuda, para tirar cópias de currículos, para
encaminhamento de currículos, o problema é muito recorrente na cidade. Agradeceu a
aprovação de indicação de sua autoria, na qual solicita ao Prefeito, que uma das lojas
Havan possa ser instalada em Sapucaia do Sul, ressaltando que uma unidade desta loja
pode  gerar  de  cento  e  cinquenta  até  duzentos  empregos  diretos,  mais  os  empregos
indiretos,  sendo  que  São  Leopoldo  perdeu  esta  oportunidade,  por  mentalidades
retrógradas e atrasadas, que não pensam no bem da população, mas aqui em Sapucaia
mesmo com todas as dificuldades que enfrenta-se, vemos com bons olhos  que existe a
intenção de buscar empregos para nosso povo tão sofrido, pois a Havan quer investir em
cidades que queiram crescer,  gerar empregos, gerar renda, gerar impostos, não querem
nada  do  Poder  Público,  nem  investimentos,  nem  incentivos,  apenas  condições  para
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trabalhar, que são: poderem trabalhar sábados, domingos e feriados, até às vinte e duas
horas, tem certeza o Vereador Orador que este Projeto virá para Câmara de Vereadores
para ser discutido,  que possam os Edis olhar com bons olhos, o Poder Executivo está
atento a esta questão, pois precisamos trazer mais empregos, mais renda, para nossos
sapucaienses. Agradeceu e encerrou.  Vereador JORGE – (06min.) – Cumprimentou a
todos. Disse que é muito bom existir empresários querendo trazer vantagens ao nosso
Estado, tendo-se também a informação de que o dono das Lojas Havan, é muito afinado
com o Governador do Rio Grande do Sul, pois o empresário considera que o trabalho
realizado no Estado dá as condições necessárias para trazer estes empregos para o Rio
Grande do Sul.  Falou que situação que deixam todos tristes, é ter que colocar cavaletes
para  os  carros  não  caírem  em  buracos  em toda  a  cidade,  citando  a  situação  difícil
embaixo do viaduto da Vargas, onde não é possível passar dois carros ao mesmo tempo,
um vindo  de  São  Leopoldo  e  outro  indo  para  São  Leopoldo,  ressaltando  também a
situação quando chove, que se forma uma bacia entorno de cinquenta centímetros de
altura,  impedindo  totalmente  que  qualquer  carro  passe  no  local,  citando  o  Vereador
Orador outras diversas situações que persistem a muito tempo, sendo que  o Prefeito
mesmo disse que não há como  comprar  uma pá de asfalto,  sabendo das inúmeras
crateras existentes na cidade toda, indagando o Vereador Orador como ficará então a
cidade. Disse que outro problema também que vem persistindo é a falta de funcionários
nas escolas do Município,  situação que deve ser resolvida, pois disso depende o futuro
de nossos filhos, não podendo permanecer sempre as mesmas empresas, que fizeram
tantas barbaridades em nosso Município, espera que seja uma nova empresa de verdade,
que não sejam as mesmas pessoas, apenas trocando o nome  da empresa. Agradeceu e
encerrou.   Vereador  NELSON  –  (06min.  cedidos  pelo  Vereador  Caco  +  06min.
cedidos pelo Vereador Ventania) –  Cumprimentou a todos. Disse que a Câmara por
cinco anos tentou resolver  o problema da empresa labor,  que tanto prejudicou várias
famílias,  conseguiram e  agora  sabe-se  que  houve  licitação  para  uma  nova  empresa
começar trabalhar, devendo os Vereadores sempre conversarem e cobrarem, está é a
obrigação dos Edis. Falou sobre a RS 118, que inicia-se a licitação para a última parte,
relembrando que foi feita audiência pública sobre a construção de mais passarelas, sendo
que o Vereador Orador visitou pessoas que dependem de atravessarem a RS para levar
filhos na escola, sendo que, a irresponsabilidade foi tanta, que não pensaram, não se
preocuparam com estas crianças que precisam atravessar todos os dias a RS para ir a
escola, deveria haver uma passarela provisória naquele local, as crianças correm grande
risco todos os dias atravessando a RS, como em outros pontos  também, situação esta
que é vergonhosa, que o Vereador Orador  está pensando em agendar com o Prefeito
Link e com o Exército, para tentar colocar uma passarela provisória, para estas crianças
atravessarem com mais segurança, sendo que a audiência pública deveria ter sido muito
maior, com muito mais cobranças por parte dos Vereadores, da maneira que está sendo
feito é uma humilhação para os moradores de Sapucaia do Sul, a RS118 está sendo um
perigo  constante  para  moradores  e  alunos  diariamente,  sendo  necessário  tomarem
atitudes  urgentes,  para  que  não  aconteça  daqui  a  pouco  um acidente,  é  necessário
pensar nos moradores de Sapucaia do Sul, já que quem está fazendo esta Obra não
pensou, ninguém pensou, deveria ter tido mais cobranças do que já teve, era esperado
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que as  dificuldades começariam assim que iniciassem as aulas,  todos sabiam que a
passarela era indispensável, o problema “estourou” agora, serão tomadas providências
como legisladores que são, como representantes que são deste Município,  que estão
preocupados com este Município. Falou que estão novamente “batendo na mesma tecla”,
sobre os alvarás,  muitas empresas não estão conseguindo trabalhar por não ter o alvará
provisório,  pois em nosso município não está ainda sendo liberado, pessoas que tem
estabelecimento a trinta anos, agora não conseguem trabalhar, não é possível continuar
engessando as  empresas, apenas por não terem escritura ou matrícula, indagando o
Vereador Orador de onde vem estas ideias, sendo que o Partido do Trabalhador sempre
deu apoio para o trabalhador, para terem serviço, agora querem obrigar uma pessoa a
fechar  uma  empresa  por  não  ter  alvará  provisório,  em  qualquer  cidade  tem  alvará
provisório, somente aqui em Sapucaia não temos, ressaltando que a cidade de Esteio
ficou engessada por quatro anos por pessoas que agora estão em Sapucaia, hoje Esteio
é uma das cidades da região metropolitana melhor administrada, um trabalho feito com
coragem pelo Prefeito “Pascoal”, está havendo uma grande dificuldade para trabalhar em
Sapucaia, estão engessando todo tipo de projeto e de pedidos, considera que a PGM não
sabe o que está falando, pois todo cidadão ou Vereador tem o direito de solicitar pedidos,
ressaltando  o  Vereador  Orador  que  cobrou  do  Prefeito  Link  sobre  este  assunto,
engessaram quatro anos em Esteio, perderam a eleição, agora tentam engessar aqui, o
Prefeito de Esteio está sendo um dos melhores Prefeitos da região, por ter atitude e
coragem, assim todos os Vereadores e Prefeitos, tem que ter coragem e  atitude, tem que
dizer  que  vai  fazer  e  realmente  fazer,  trabalhar  para  a  população,  a  população  faz
diariamente suas cobranças e seus pedidos, mas o Vereador vai tentar resolver e não
consegue, é necessário tomarem atitude urgente, para os pedidos não ficarem parados
no Executivo,  como também,  copiar  projetos  bons de outros  lugares  não é perigoso.
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 doze horas e vinte 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, 27 de fevereiro de 2018. 
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