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             Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove 
(19/09/2019), 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 59ª 
Sessão Plenária Ordinária, na 3ª 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: Nelson (SD); Marquinhos (PSB); 
Cleber (PP); Dra. Imilia (PTB); Jorge (PSD); Adão (PT); Ventania (PRB); Raquel (PT), 
Maninho (MDB) e Gervásio (PP). Ausência justificada o Vereador Caco. Após constatar o 
quórum necessário à realização da Sessão, a Vereadora Raquel do Posto – Presidente da 
Casa, invocou a proteção de Deus e deu por aberta a mesma e solicitou ao Vereador Gervásio 
- Secretário, a leitura de um trecho bíblico. A Presidente da Casa, convidou a compor a Mesa 
dos Trabalhos o Prefeito Senhor Luis Rogério Link; Senhor Rodrigo Ramiro – Coordenador 
Geral do Desenvolvimento Regional e Senhor Ranieri – Coordenador de Projeto da Caixa 
Econômica Federal. Passou-se ao ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE: Leitura dos 
Expedientes Recebidos: Mensagem Executiva nº 37/2019. ESPAÇO DO GRANDE 
EXPEDIENTE: Neste instante foi cedido espaço: Prefeito Luis Rogério Link. Falou sobre 
iluminação pública, que o Município tentou resolver a situação com recursos próprios, mas 
como a Caixa Econômica Federal, através do Fundo de Estruturação de Projetos, lançou um 
Edital de chamamento para Parceria Público Privada, Sapucaia do Sul se apresentou com um 
Projeto bem elaborado e foi selecionada, para tentarem resolver o problema da iluminação, 
pois hoje o Município tem mais ou menos 500 pontos de iluminação em demanda e projeto de 
iluminação está ultrapassado. Então este projeto, outros Municípios tentaram e não 
conseguiram até mesmo pelos órgãos de controle e fiscalização, no entanto, Sapucaia está 
avançada já se reuniram com Ministério Público, Tribunal de Contas, apresentando e como 
estão com parceiros sólidos e comprometidos, foram bem recebidos. Agradeceu a Câmara de 
Vereadores, porque vão precisar de todos para tocar esse projeto, que foi elaborado por 
funcionários de quadro comprometidos com o Município que continuar fiscalizando. O projeto 
tem quatro fases e estão concluindo a primeira fase; portanto, Sapucaia será privilegiada terá 
todo o parque de iluminação em lâmpadas de LED, que tem mais durabilidade, menos 
manutenção, economia de energia e vai trazer mais segurança, além de ser a única cidade do 
interior que está com esse Projeto bastante avançado. Agradeceu e encerrou. Senhor 
Rodrigo Ramiro – Coordenador do Desenvolvimento Regional. Falou sobre o Fundo de 
Estruturação de Projetos, que é tocado pelo Governo Federal através da Casa Civil, pelo 
Programa de Parceria de Investimento PPI, que dá base técnica para todo este trabalho. 
Apartir de 2016, o Governo Federal, acumulou uma experiência grande na questão de 
parcerias após grandes parcerias a nível nacional e se chegou a conclusão de que deveriam 
serem apoiados também Estados e Prefeituras e a falta de recursos levaram a buscarem 
parceiros privados. No entanto, nas prefeituras se viu dificuldade na falta de estruturação dos 
projetos, então a questão fiscal e qualidade dos projetos, eram os problemas, ainda, não basta 
apenas elaborar os projetos precisam de segurança e um dos pontos mais importantes trata-
se da regulação do serviço e no Governo Federal está sendo trabalhando junto a ANATEL, 
todos os temas regulatórios, para que os Municípios tenham segurança, além disso, vão 
oferecer capacitação para as Prefeituras estruturar o projeto e gerir o contrato. O Projeto é 
custeado da seguinte forma: 10% pela Prefeitura, em forma de contrapartida, 90% são 
recursos do Fundo, seja 45% do Governo Federal e 45% do Banco Mundial, que é um dos 
parceiros, os valor gastos no Projeto são reembolsados para a Prefeitura e para o Fundo, no 
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momento da contratação, tornando o fundo sustentável. O mercado desses projetos de 
Parcerias Público Privada, na área de iluminação pública é recente, pois no ano de 2010, 
houve uma Resolução da ANAEL, que passou a competência do parque de iluminação pública 
ao Município, mas rapidamente se tornou o setor com mais projetos de parcerias e 
concessões no País, pois existe grande interesse do setor privado e atualmente tem 303 
projetos em andamento e desses apenas 17 foram assinados, no entanto, tem a missão de 
fazer com que o número aumente, esperam desses projetos pilotos fazerem uma modelagem 
para outros Municípios, acompanham todo o projeto, porque entendem que se os projetos 
iniciais forem bem sucedidos terão a possibilidade de fazerem outros, sabendo que o 
resultado final é melhor qualidade de vida a população. Agradeceu e encerrou. Senhor 
Ranieri – Coordenador de Projetos da Caixa Econômica Federal. Disse que o Programa 
de Parcerias da Caixa Econômica Federal, nos anos 2003 e 2004, quando o País ainda tinha 
alguns recursos e infraestrutura, estavam executando grandes obras, iniciou um declive e a 
Caixa tem experiência nesses investimentos, financiamento de Parceria Público Privada e 
verificam a queda na procura por investimentos e esse decline afeta diretamente a renda das 
famílias, com desempregos entre outras. A Caixa percebendo isto e como grande 
financiadora, verificou oportunidade de negócio, porque não apenas financiar as parcerias, 
porque não colaborar também, pois a Caixa é a principal parceiro estratégico dos Governos 
Federal, Estaduais e Prefeituras, pois chegam a todos os Municípios, tanto na questão 
bancária como apoio técnico, pois tem dois mil engenheiros espalhados pelo País, dão apoio 
técnico a todas Prefeituras do País, a mais de vinte anos e tem se demonstrado uma parceria 
de sucesso. Então, vendo a possibilidade de negócio a Caixa começou a formatar o Programa 
de Parcerias e Concessões; o Governo Federal que entrou no Programa, colaborou com a 
criação do FEP, que era o que faltava para dar acesso aos Municípios, pois por mais que 
houve projetos faltava recursos para financiamento. Vendo como funcionava o Programa, 
despertou interesse de organismos internacionais, Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, Agência Francesa de Desenvolvimento, entre outros parceiros. A Caixa 
conseguiu trazer esses parceiros, com grande experiência no mundo. Explicou tecnicamente 
como funciona o programa; e falou sobre o projeto. No caso de Sapucaia do Sul, tem uma 
grande gerência da Caixa que cuida da parte de relacionamento com o Governo que é 
sediado em Porto Alegre, mas não adianta a Caixa e o Banco Mundial, dizer qual o melhor 
projeto, é necessário ouvir o que o Município precisa é onde envolve Prefeito e Vereadores, 
que são eleitos para os representar. Falou que é muito importante a parte jurídica na 
elaboração dos projetos, pois verificam projetos parando no Tribunal de Contas e isso atrasa 
todo o processo, o Projeto não é de ninguém mas todos estão engajados na construção de um 
projeto muito bom para colaborar com a qualidade de vida da sociedade. Agradeceu e 
encerrou. Senhora Maria Eduarda – Líder do Programa de Iluminação Pública do Banco 
Mundial. Cumprimentou a todos. Disse que o Banco Mundial tem dupla atuação, junto com o 
Governo Federal e FEP, financiam os estudos de projetos e também faz a parte de assessoria 
técnica, através de um grupo multidisciplinar para promover estudo de viabilidade do projeto 
de PPP de Iluminação Pública de Sapucaia do Sul. O IFC, é um braço do Banco Mundial, de 
fomento a iniciativa privada, então os Projetos que o IFC assessora, Governos em todas as 
esferas ajuda tirar projetos de PPP, concessão e privatização e assim esses projetos trazerem 
investimentos para o Brasil. No Brasil, nos últimos dez anos, apoiaram um conjunto de 
projetos que tinha forte vertente social e ambiental e impulsionou um valor elevado de 
investimentos. Agradeceu e encerrou. A Presidente da Casa, agradeceu a todos pela 
apresentação do projeto. Passou-se a leitura dos Processos que aguardam pareceres, 
documentação e adiamento de votação. Passou-se a votação do Projeto: PROC. nº 
21.239/242/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 34/2019 – PROJETO DE LEI 
EXECUTIVO nº 035/2019 – “Altera a Lei nº 2084, de 27 de maio de 1998, que cria o Fundo 
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Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros de Sapucaia do Sul, e dá outras 
providências". Em 17.09.2019 discutiram o Processo os Vereadores Nelson e Gervásio; 
encaminharam a votação os Vereadores Marquinhos e Cleber; em votação o Projeto foi aprovado 
por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, discutiram o Projeto os Vereadores 
Nelson e Marquinhos, encaminharam votação favorável os Vereadores Cleber e Gervásio, 
em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. Conforme 
acordado os Vereadores inscritos no ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS, transferiram 

seus tempos para a próxima Sessão. Nada mais havendo a ser tratado, a Vereadora Raquel 
Moraes (Raquel do Posto) – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte e cinco minutos. Determinou a lavratura 
desta Ata, que será pela mesma assinada e pelo Vereador Gervásio Santana – 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, 19 de 
setembro de 2019. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     RAQUEL MORAES 
                                                                                                                      (Raquel do Posto) 
                                                                                                                    Vereadora Presidente      
        GERVÁSIO SANTANA 
          Vereador Secretário 
                                                                                                                                
                                                           


