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            Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (02/08/2018), 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 45ª 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:
Marquinhos – PSB; Dra. Imilia – PTB; Gervásio – PP; Cleber – PP; Adão – PT; Caco – MDB;
Ventania – PRB; Raquel – PT; Jorge – PSD; Nelson – SD e Maninho – MDB. 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: Indicações – Origem dos Vereadores Marquinhos; Gervásio e Raquel;
Projetos de Lei Legislativo nºs 050/2018 – Origem da Vereadora Raquel e 051/2018 – Origem do
Vereador Marquinhos;  Convite da Audiência Pública – Apresentação da finalização do estudo de
Alternativas e Projetos para a Minimização do Efeito das Cheias na Bacia do Rio dos Sinos, no dia
06 de agosto, às 15h, nesta Casa;  Ofício nº 120/2018 – GP (Expedientes do Poder Legislativo).
Ata nº 10.127, que foi aprovada por unanimidade, sem alterações nem retificações. Passou-
se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:  Votação das Indicações:  Origem da Vereadora
Raquel – Nº 240/2018 – Ao Prefeito, solicitando alteração no art. 241 da Lei Municipal nº 2028 –
Estatuto  dos  Servidores  Municipais   de  Sapucaia  do  Sul,  ampliando  o  período  de  licença-
paternidade  para  20  (vinte)  dias  consecutivos.  Nº  241/2018  –  Ao  Prefeito,  solicitando  a
revitalização da Praça Terra Nova II e Academia Aberta, na Rua Marieta Francisca Souza da Silva,
Bairro  Ipiranga.  Nº  239/2018  – Ao  Prefeito,  solicitando  a  revitalização  da  Praça  São  José  e
Academia Aberta, situada entre as Ruas São João e Avenida Primor, Bairro Primor.  Origem do
Vereador Marquinhos – Nº 232/2018 – À Mesa Diretora, que estude a possibilidade de adquirir,
para cada gabinete/diretoria, um triturador/picotador e/ou fragmentadora de papel. Nº 233/2018 –
Ao Prefeito,  determinando o estudo de viabilidade de criação de parceria público privada para
operação da escola de educação infantil Simone Serafim do Bairro Camboim.  Nº 234/2018 – Ao
Prefeito, solicitando o calçamento com PVS ou pedra irregulares da Rua Balneário, Bairro Novo
Horizonte. Nº 235/2018 – Ao Prefeito, solicitando o capeamento asfáltico da Rua Gramado, Bairro
Passo  de  Sapucaia.  Nº 236/2018 – Ao  Prefeito,  solicitando o  calçamento  com PVS ou  pedra
irregulares  na  Rua das Acácias,  Bairro  Novo Horizonte.  Origem do Vereador  Gervásio  –  Nº
238/2018  – Ao  Prefeito,  solicitando  o  capeamento  asfáltico  da  Rua  Guilhermino  Dias,  Bairro
Fortuna.  Nº  237/2018  –  Ao  Prefeito,  solicitando  a  inclusão  de  todas  as  funerárias  operando
legalmente  no  Município  no  programa  Funeral  Social.  Indicações  foram  aprovadas  por
unanimidade. Requerimentos Verbais: Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando através
da SMO, a canalização ou drenagem da Rua Amapá, Bairro Dihel. Aprovado por unanimidade, com
a  associação  dos  Vereadores  Caco,  Gervásio,  Ventania,  Jorge  e  Raquel.  02)  Ao  Prefeito,
solicitando através da SMO, desentupimento da boca de lobo, na Rua Ulisses Cabral (Calçadão),
esquina com a Av. Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra.
Imilia,  Cleber  e  Ventania.  Vereador  Ventania  –  01)  Ao Prefeito,  solicitando  através  da  SMO,
conserto de buraco e caixa de esgoto, dentro do pátio da Praça da Juventude, Bairro Capão da
Cruz. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Gervásio, Cleber
e Dra. Imilia.  Vereador Caco – 01)  Ao Prefeito,  solicitando através da SMST, a colocação de
redutores  de velocidade/quebra-molas  na Av.  Castro  Alves,  nº  836,  Bairro  Santa Catarina,  em
frente a Mecânica Parati (antigo prato popular). Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Cleber, Adão, Ventania, Gervásio, Cleber, Dra. Imilia, Jorge, Raque e Maninho. 02) Ao
Prefeito, solicitando fiscalização e revitalização de todas as praças que estão sucateadas, bem
como  a  retirada  de  brinquedos  que  estão  quebrados  (ferros)  enferrujados.  Aprovado  por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Adão,  Raquel,  Cleber,  Dra.  Imilia  e
Gervásio. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a substituição dos abrigos das paradas
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de ônibus localizados na Rua Henrique Dias; em frente ao Hospital Getúlio Vargas; e em frente a
antiga  Loja  Baran,  hoje  parque  industrial.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos
Vereadores Marquinhos, Raquel, Cleber, Gervásio, Maninho, Jorge e Adão. Vereador Adão – 01)
Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a colocação de placa de carga e descarga 15 minutos,
em frente ao estabelecimento Agropecuária Toca dos Bichos, Rua Pinheiro Machado, nº 219/sala
2, Bairro Dihel. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Caco,
Raquel,  Cleber,  Gervásio,  Ventania,  Jorge  e  Dra.  Imilia.  Vereador  Jorge  –  01) Ao  Prefeito,
solicitando  através  da  SMO,  providências  com  relação  as  ruas  que  estão  praticamente
intransitáveis  nos  Bairros  Novo  Horizonte;  Vida  Nova  (Amobem)  e  Rua  Bela  Vista  (Rua  da
Lombada).  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Caco,  Ventania,
Maninho, Dra. Imilia, Marquinhos, Cleber e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando limpeza da Rua
São Gabriel, acesso a Rua Manoel P. da Motta (antigo arroio das pedras), pois o local, tornou-se
ponto de descarte de lixo, ainda fiscalização e aplicação de multa. Aprovado por unanimidade, com
a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Adão, Cleber e Gervásio.  Vereador Cleber – 01)  Ao
Prefeito, solicitando através da SMSMU, providências em relação a iluminação pública na Rua Irmã
Edwirges, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Jorge, Raquel, Adão, Caco, Ventania e Maninho. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando
através da SMST, a recolocação imediata e o alinhamento dos blocos de concretos na saída do
túnel da Avenida Ruben Berta, sentido centro-bairro. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Maninho, Jorge, Raquel, Cleber, Dra. Imilia e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando
através da SMMA, a poda preventiva de árvores localizadas no entorno e dentro do Arroio José
Joaquim, na Rua São Jorge, Bairro São José. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Cleber, Raquel, Jorge, Maninho e Ventania. Questão de Ordem: Vereador Gervásio,
falou  sobre  a  situação  da  Escola  Vanessa  Ceconet,  pois  várias  pessoas  foram  picadas  por
abelhas,  há  informações  de  que  existe  uma  colméia  no  terceiro  andar,  embaixo  de  telhado.
Segundo a direção da escola, foram até o Secretário Municipal de Educação; esse sugeriu que a
escola contratasse um apicultor para fazer a remoção. Sugeriu que a Comissão de Educação,
fosse averiguar a situação. A Comissão agendou para o dia 03/08/2018, às 10horas.  Vereadora
Dra.  Imilia  –  01)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMS  e  SMA (Departamento  Pessoal),
chegaram reclamações de funcionários da área da saúde de não terem recebido as Horas Extras
feitas no mês de junho/2018, sob a alegação de que o Município não tem verba. Há necessidade
de explicação se realmente esse fato  está  ocorrendo e o  porquê o Executivo permite  que os
funcionários trabalhem sem receber as horas a mais de sua jornada.  Requer esclarecimentos se
está  ocorrendo.  Se  estiver  relate  o  motivo  e  a  previsão  para  o  pagamento.  Aprovado  por
unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Cleber  e  Jorge.  02)  Ao  Prefeito,  solicitando
através da SMSMU, pois obteve reclamações quanto ao lixo acumulado e a insegurança instalada
na passarela da Av. Mauá, próximo ao número 2424, Bairro Centro. O local serve de moradia para
um morador de rua, o Senhor José Rudimar, de 56 anos.   Essa situação causa a população mais
insegurança, pois há no local lixo acumulado tornando o local sujo e inseguro. Requer que seja
verificada a situação deste morador para uma futura providência, removê-lo e acolhendo-o num
abrigo  e  limpeza  do  local.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores
Marquinhos, Jorge, Cleber, Gervário e Raquel. 03) Ao Prefeito,  através da SMSMU, reitera pedido
de resposta do requerimento verbal realizado na sessão ordinária no dia 07/11/2017, com cópia à
Secretaria  de Mobilidade Urbana,  que requer providências  quanto a  construção de abrigo nas
paradas de ônibus do Loteamento Jardim Europa. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Jorge,  Gervásio  e Cleber.  Vereador Marquinhos – 01)  À RGE Sul,  devido a
reclamações de munícipes que relatam ter encontrado a unidade de atendimento  fechada, por
vezes com informativo na porta afirmando que o estabelecimento permanecerá fechado durante o
turno inteiro. Solicita a publicidade destes eventos seja por torpedo SMS, redes sociais, para evitar
que clientes se desloquem. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge,
Dra. Imilia, Gervásio, Cleber, Raquel e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU e
SMO, estudo de viabilidade para pavimentação alternativa para que evite a reincidência de buracos
e  crateras  no  cruzamento  das  Ruas  Anchieta  e  Primo Vacchi,  Bairro  Kurashiki.  Aprovado por
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unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Jorge, Adão, Raquel, Ventania e
Dra.  Imilia.  03) Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMSMU  e  SMO,  conserto  de  buracos  no
cruzamento  das  Ruas  João  Rodrigues  e  José  de  Alencar,  Bairro  Piratini.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Raquel e Dra. Imilia. Vereadora Raquel –
01)  Ao Prefeito, reiterando o requerimento verbal de sua autoria, realizado em 07 de junho de
2018, que solicita através da Secretaria de Serviços e Mobilidade Urbana, a limpeza de toda a
extensão da Av. Américo Vespúcio, principalmente atrás da Escola Rosane Amaral Dias. Aprovado
por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Caco,  Adão,  Cleber,  Gervásio,  Jorge,
Marquinhos e Ventania.  02) Ao Prefeito, reiterando requerimento verbal de sua autoria, realizado
no dia 07 de junho de 2018, que solicita através da Secretaria Municipal de Obras, o reparo da
tubulação de esgoto, localizado na Rua Paraná, em frente ao nº 83, Bairro Vargas. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Gervásio, Marquinhos, Nelson e Maninho.
03) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o reparo de um buraco na calçada e na via, da Rua
Polônia, em frente ao nº 113, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Cleber, Maninho, Adão e Jorge. 04) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a
limpeza  da  Av.  Américo  Vespúcio,  próximo  a  Instaladora  Elétrica  Mercúrio.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Jorge, Adão, Maninho, Caco, Gervásio e
Ventania.  Vereador  Nelson  –  01)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMST,  respostas  as
solicitações dos Vereadores sobre viabilidade da colocação de quebra-molas em determinados
locais. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Ventania,
Dra. Imilia e Jorge. Não havendo mais requerimentos verbais, passou-se a leitura dos processos
que aguardam pareceres e contestação dos autores:  Processos em 2ª discussão e votação:
PROC. nº 20.723/256/2018 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 23/2018 – PROJETO DE
LEI EXECUTIVO  nº 022/2018 – “Altera a redação do §1º, da Lei Municipal nº 3.861, de 29 de maio
de 2018, que disciplina as regras atinentes ao recuo de jardim para uso parcial de estacionamento
e  área  de  compartimentos  internos  de  construções  residenciais  multifamiliares,  atendidas  por
programas habitacionais vigentes, insertos nas faixas 1,5 e 2,0 do Programa Minha Casa Minha
Vida”. Em 31.07.2018 o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta
data, foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. PROC. nº 20.724/257/2018 –
Origem  do  Poder  Executivo  –  Mensagem nº  24/2018  –  PROJETO  DE  LEI  EXECUTIVO   nº
023/2018 – “Autoriza abertura de crédito especial por redução no valor de R$ 1.656.804,00 (um
milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quatro reais), criando rubrica no orçamento
de  2018  na  Secretaria  Municipal  de  Indústria,  Comércio,  Agricultura  e  Abastecimento”.  Em
31.07.2018, encaminharam à votação os Vereadores Maninho e Marquinhos; em votação o Projeto
foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1ª  discussão  e  votação.  Nesta  data,  foi  aprovado  por
unanimidade,  em 2ª discussão e votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Vereadora Dra. Imilia – Cumprimentou a todos. Falou que ano passado foi instituído no
País o “Agosto Dourado”, através da Lei nº 13.435, para celebrar o mês do aleitamento materno,
alimento ouro para a saúde dos bebes. Disse que já estão habituados aos meses com cores que
marcam a  importância  de  conscientização sobre  questões  de  saúde,  exemplo,  outubro  rosa  -
prevenção do câncer de mama; novembro azul - prevenção ao câncer de próstata, o agosto é
dedicado a amamentação, pois a maioria das pessoas tem como primeiro alimento o leite materno,
que significa vida e deve ser chamada a conscientização não apenas da mulher, mas também do
pai e da família. Em aparte o Vereador Marquinhos disse que o leite materno é o alimento mais
completo que existe. Continuando a Vereadora, disse que a lei sugere que os prédios públicos
neste mês seja iluminado de dourado, mas infelizmente não se vê isto na cidade, talvez pela pouca
divulgação, por isso trouxe este tema, para que comecem tomar esta consciência; ainda no mês de
setembro envolve a  questão do suicídio,  então enquanto entes públicos devem se preparar  e
divulgar a importância desses temas, para que as pessoas tomem consciência e que a vida siga
num caminho mais tranquilo e ameno. Disse que desde 1992, o planeta celebra a semana mundial
do aleitamento materno,  entre  o  dia  01 e  07 de agosto,  e  aqui  no  Município  não se  vê esta
divulgação e conscientização. Disse que segundo dados, apenas 6% das crianças são alimentadas
regularmente, então precisa ser divulgado, pois o leite materno é alimento completo da criança em
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seus primeiros meses de vida, além de passar afeto e amor, também é importante que o pai seja
igualmente orientado e estimulado. Agradeceu e encerrou.  Vereador Jorge –  Cumprimentou a
todos. Falou sobre requerimento verbal do Vereador Caco, solicitando reforma no abrigo na parada
de ônibus, realmente é de conhecimento de todos e se não houver a reforma que retirem a parada
do local, antes que ocorra acidentes; da Vereadora Raquel, solicitando conserto da rede de esgoto
na Rua Paraná, já fez o mesmo requerimento e procurou a secretaria, pois tem outras ruas no
entorno  que  estão  com  esgoto  correndo  a  céu  aberto,  a  mais  ou  menos  seis  meses  e  a
administração  acha  que  está  bom.  É  um  absurdo!  Falou  sobre  o  Bairro  Novo  Horizonte,
Cooperativa  Vida  Nova  e  Rua  Bela  Vista  (Rua  da  Lombada),  porque  esses  locais  estão
intransitáveis, sem condições de subirem as ruas só conseguem descer e ficam a poucos minutos
do centro  da cidade.  O Vereador  Gervásio  disse  que na Rua das Hortênsias,  os  veículos  de
transporte coletivo não conseguem subir e obriga moradores descerem para esperar o transporte,
falta de manutenção das estradas. Continuando o Vereador Jorge, disse que há outros locais que
estão intransitáveis, as ruas do centro os carros andam em zig zag. Em aparte o Vereador Cleber,
falou sobre a Travessa Itapemirim, segundo um morador ele pediu de presente do dias do pais o
desentupimento da rede de esgoto, em razão do mau cheiro em sua residência.  Em aparte a
Vereadora Dra. Imilia disse que ouve cidadãos contentes, pois já foram aprovadas solicitações dos
Vereadores, então só falta ser executado o serviço. Continuando  o Vereador Jorge, disse que é
difícil, pois os próprios vereadores da base alegam que faz mais de seis meses que aguardam
solicitações,  falou também sobre o  descaso com a Rua São Gabriel,  que tornou-se ponto  de
descarte de lixo. Agradeceu encerrou.  Vereador Nelson + tempos cedidos pelos Vereadores
Caco  e  Marquinhos.  Cumprimentou  a  todos.  Disse  que  está  sendo  difícil  o  atendimento  as
solicitações dos Vereadores, sejam da base ou oposição, o Prefeito Dr. Link – ex-vereador, soube
administrar  este  Poder  Legislativo,  mas  acredita  que  como  Prefeito,  muitas  vezes  nem toma
conhecimento  de  decisões  de  alguns  Secretários,  inclusive  a  gestão  da  Secretária  de
Planejamento, é desastrosa, o trabalho dela não contenta ninguém, independente de classe social.
Disse  que a tempos atrás  solicitam os zoneamentos  de empresas  para liberação de algumas
áreas, pois já foi dito que as empresas devem ser instaladas no Distrito Industrial; mas o Distrito
Industrial é uma ilusão, não vai sair do papel, é promessa de campanha desde do 2006, por isso,
as pessoas precisam de liberação para trabalharem em outras áreas. Disse que recentemente,
solicitaram por uma empresa que já está trabalhando, até porque não tem empresas no Município,
inclusive a Gerdau diminui em torno 60%, também não há notícias de estar vindo investimento e
certamente vai baixar a renda do Município e não podem tentar aumentar a renda em cima de
multas e impostos. Sobre a solicitação dos Vereadores, referente a tal empresa, foi aprovado no
pelos membros do CONGEPLAD, não vão mandar a empresa embora, pois Esteio, São Leopoldo
e  Novo  Hamburgo,  já  fizeram propostas,  mas  o  empresário  afirma  que  gostaria  de  ficar  em
Sapucaia, mas a Secretária de Planejamento que é a Presidente, votou contra e poderia vetar na
condição de presidente. Isto é um absurdo, pois o CONGEPLAD é um órgão sério e oficial e se
aprovar tem que ser feito. Falou que a Construção Civil no Município está parada, porque tudo é
trancado na Secretaria de Planejamento, ou seja, as coisas estão piorando. Disse que o Prefeito
Dr. Link é um grande profissional, tem posição, mas a Secretária de Planejamento, já deveria ter
sido exonerada. Falou sobre o Secretário de Trânsito que assumiu recentemente, por isso, solicitou
respostas das solicitações dos Vereadores, sobre quebra-molas e redutores de velocidade, pois
muitos são próximos de escolas. Em a parte o Vereador Marquinhos, disse estar com um projeto
em tramitação, exemplo a Secretária Bernadete está “burrocratizando” e se apega no Código de
Posturas, também chamado código de obras, o Projeto visa terminar com este código, dai terão
que se basear no Plano Diretor, são legisladores e vão terminar com esta incongruência, pois a
Secretária sempre vai contra os interesses do Município. Em a parte o Vereador Jorge, disse que,
desde de seu primeiro mandato empurram a área do Distrito Industrial com a barriga, mas acredita
ser difícil a Secretária sair, porque é um dos braços direitos do Prefeito. Em a parte o Vereador
Cleber disse ter solicitado que os Vereadores fizessem uma reunião com os Secretários de Meio
Ambiente, Indústria e Comércio, Planejamento Urbano e Diretores; porque está afundando o chão
da Av. Castro Alves de tanto caminhar, pois de uma Secretaria mandam para o outra e nada é
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resolvido, então a ideia do Vereador Marquinhos é muito boa, devem começar do zero, remodelar a
cidade conforme as empresas que já estão. Ainda, o Projeto do Vereador Nelson, aprovado na
outra Legislatura, foi desrespeitado, desmerecido pela Administração e tem empresas que já estão
fechando as portas, porque não conseguem o Alvará Provisório, enquanto cidades vizinhas andam
pra frente, Sapucaia volta pra trás. Em a parte, o Vereador Marquinhos, disse que o Projeto do
Distrito Industrial, já nasceu natimorto, porque não adianta transferir as empresas que já estão em
Sapucaia, o projeto viável é atrair empresas de fora, assim aumentará a arrecadação do Município.
Continuando o Vereador Nelson disse ser absurdo, só liberar alvará se o prédio tiver habite-se,
exemplo há Bairros que tem comércios a mais de trinta anos e tirar um habite-se na Prefeitura
demora  mais  de  dois  anos,  então  como  vão  exigir  habite-se  para  trabalhar.  Disse  que
seguidamente há reuniões fechadas na Secretaria de Planejamento, políticos já fracassados, ainda
tem um Diretor do PT, que afirmou que não faria determinado serviço num bairro porque quem
havia  solicitado  era  do  PMDB.  Em a  parte  o  Vereador  Cleber,  questionou  se  era  uma  crise
institucional  na Prefeitura entre PT e PMDB. Em a parte o Vereador Gervásio,  disse que isso
explica o que o Vereador Caco,  disse “que o Prefeito deve andar pela cidade”.  Em a parte o
Vereador Maninho, disse que esse Diretor não conhece política, inclusive recentemente ligou pra
Diretor,  e  ele  respondeu  que  não  poderia  passar  informação  para  estranhos.  Continuando  o
Vereador Nelson, falou ainda que anos atrás foi aprovada por esta Casa a implantação da área
azul no Município; mas ainda não saiu do papel, em São Leopoldo, começou a funcionar quatro
meses depois da aprovação. Segundo informações, houve uma modificação no projeto, retirando
os quinze minutos de tolerância, em razão disto não vai sair novamente a licitação, mas a área azul
é para o contribuinte e não para comerciantes e serve para educar o trânsito e não não para
arrecadação. Falou também que tempos atrás as pessoas trabalhavam para o Município, em troca
de cesta básica e nunca foi apontando como irregularidade pelo Tribunal de Contas, mas agora foi
tirado porque segundo o Procurador do Município, havia 0,1% de chance de dar problema. Disse
que o Prefeito é um grande profissional, os Vereadores são parceiros e defendem, mas desde 01
de janeiro de 2017, não está conseguindo ver avanço em nenhuma área. Em a parte o Vereador
Marquinhos disse que tem uma questão que foi aprovada nesta Casa, a parceria público privada
entre CORSAN e Município, o Partido dos Trabalhadores do Prefeito Link, não queria esta parceria,
sendo que viria mais de 30 milhões para o Município, e agora “eu não estou autorizado a dizer
isto”, mas o Prefeito irá para a Comissão de Ética do Partido, porque ele deu o “canetaço”. Outra
questão, projeto de indicação de minha autoria, a vinda do presídio, o PT também não queria, mas
o Prefeito deu outro “canetaço”, e presídio virá para Sapucaia, vai aumentar a arrecadação, vir
quartel da Brigada, plantão  na  segunda Delegacia, questões de grande relevância. Continuando o
Vereador Nelson disse que são questões boas, independente de Partido, mas o Prefeito tem que
tomar algumas atitudes, tem que mandar determinados secretário embora, pois reclamam a quase
dois anos da Secretária de Planejamento e nada acontece. 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 trinta 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 Divisão de
Processos Legislativos. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 02 de agosto de 2018.
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