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                         Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (09.08.2016), às
dezenove  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
4ª  Sessão  Legislativa,  da  13ª  Legislatura,  devidamente  convocada  para  a  data  e  horário  acima
descritos. Estiveram presentes os Vereadores que assinaram o Livro de Presenças na ordem que
segue:  LUCIANO RODRIGUES (PT);  Dr.  JARBAS (PMDB);  MARQUINHOS (PSB);  EVERALDO
(PRB); THIAGO ( SDC); NELSON (SD); JORGE (PSD); CACO (PMDB) e Dr. LINK (PT). AtestadoṔ
médico Vereador Avelino. Após constatar o quorum necessário à realização da Sessão, o Vereador
Caco – Presidente da Casa, invocou a proteção de Deus, deu por aberta a mesma e  solicitou ao
Vereador Dr. Link – que secretariasse os trabalho, procedendo então à leitura de um trecho bíblico.
Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  PEQUENO  EXPEDIENTE:  O  Vereador  Dr.  Link  –  Vice-Presidente,
secretariando os trabalhos, fez a leitura dos Expedientes Recebidos: Comunicados do Ministério da
Educação nºs 113134, 113133, 113132, 113131, 113130, 113129, 113128, 113127, 113126, 113125,
113124,  113123,  113122,  113136,  113112,  113113,  113114,  113115,  113116,  113135,  113010,
113111,  113121,  113120,  113119,  113118 e 113117,  Respostas da AES Sul aos Requerimentos
Verbais nºs 0724/16, 0748/16, 0827/16, 0316/16, 0716/16, 1006/16, Convite da Escola UNIPACS,
Oficio nº 1311/2016 – GP “solicitando devolução da Mensagem 21/2016” e Ofício nº 0134 – PGM
“solicitando a devolução da Mensagem 28/2016”. ATA nº 9795, que foi aprovada por unanimidade,
sem  retificações  nem  alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE: Não
havendo indicações a serem votadas, passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereador Dr. Jarbas –
01)  Ao  Prefeito,  c/c  à  Diretoria  da  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Três  Figueiras,
cumprimentando em especial às Senhoras Terezinha e Andrea, pelo evento realizado no dia 07 de
agosto, uma pequena festa de integração da comunidade daquele Bairro, visando a restauração e o
cuidado com a praça, pois eles transformaram um terreno baldio em uma praça de encontro para que
as famílias pudessem se encontrar e passar horas de lazer e descanso. Aprovado por unanimidade,
com a associação do Vereador Volmir.  02) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando avaliação e posterior
manutenção e conserto de um barranco na Rua Major de Souza Lima, em frente ao nº 352, Bairro
São José. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Volmir.  Vereador Everaldo –
01)  À SMSMU, solicitando o recolhimento de galhos e entulhos na Av. Mauá, esquina com a Rua
General Luz. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson e Jorge.  02)  À
SMO c/c à SMST, solicitando a colocação de quebra-mola na Av. João Pereira de Vargas, próximo ao
Mercado  São  Luiz,  Bairro  Nova  Sapucaia.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Nelson e Thiago.  Vereador Marquinhos – 01)  À AES Sul, solicitando a troca de poste
que encontra-se caindo na Rua Independência, em frente ao nº 165. Aprovado por unanimidade. 02)
Ao Prefeito, solicitando providências sobre a praça localizada no Loteamento Recanto dos Jardins,
pois  a mesma está inacabada com bastante mato e oferecendo risco às crianças.  Aprovado por
unanimidade. 03) Ao Prefeito, solicitando informações: qual o setor que a funcionária Renilda Galão,
atualmente exerce o cargo de Diretora da Farmácia Municipal, é lotada formalmente. Aprovado por
unanimidade.  Vereador Volmir – 01)  À SMO, solicitando o conserto de erosão na calçada, sob a
boca de lobo na Rua Giruá, nº 805, esquina com a Rua Sebastião Fauth, Bairro Fortuna. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Nelson e Thiago. 02) À Seccional da OAB
Sapucaia, parabenizando a Diretoria da OAB de Sapucaia do Sul – Gestão 2016/2018, pelos seus 30
anos de história e também excelente jantar-baile em comemoração a este aniversário, que ocorreu no
último dia 29 de julho, no Espaço TAE. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Nelson e Thiago.  03)  À SMO, solicitando providências na Rua do Passeio, nos números 173, 197,
201 e 207, Bairro Pasqualini, a fim de terminar com os alagamentos pontuais que ocorrem nesta rua,
pois sempre que chove, entra água pluvial e cloacal nestas residências. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Jorge, Nelson e Thiago. 04) Parabenizando o Vereador Dr. Jarbas,



CÂMARA 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

que na data de hoje, 09 de agosto de 2016, defendeu perante a Bancada Avaliadora da Unisinos, a
sua tese de Mestrado em Saúde Coletiva, intitulada: Internações por condições sensíveis à atenção
primária em saúde em Sapucaia do Sul (RS) de 1998 à 2012. Aprovado por unanimidade, com a
associação de todos os Vereadores. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando com
urgência o recapeamento asfáltico da Rua Vasco de Ataíde no trecho de acesso a ERS 118 e a Rua
Ursa Maior – Bairro Natal.  Aprovado por unanimidade.  02)  Ao Prefeito,  c/c à SMO, solicitando o
conserto de erosão na boca de lobo localizada na Rua General Daltro Filho, nº 656 – Bairro Jardim.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  do  Vereador  Nelson.  Vereador  Luciano  –  01)
Parabenizando o Vereador Dr.  Link pelo aniversário de 56 anos e pela realização da bela festa.
Aprovado por  unanimidade,  com associação de todos os Vereadores.  Vereador Nelson – 01)  À
SMSMU, solicitando o recolhimento de galhos e entulhos e pintura, na Rua Major de Souza Lima, em
especial no entrocamento com arroio e esquinas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Jorge e Thiago. 02) À SMO, c/c à Construtora responsável pelo asfaltamento das ruas do
Loteamento São Gabriel, solicitando a pavimentação da Rua Parati. Aprovado por unanimidade, com
a associação do Vereador Jorge. Vereador Thiago – 01) À SMSMU, solicitando a retirada de galhos
da calçada na Av. Lúcio Bitencourt, próximo ao nº 612 – Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade.
02)  À SMO, solicitando o recapeamento asfáltico da Rua Santa Cruz. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Volmir e Nelson. 03) À SMSMU, solicitando a retirada de galhos na
Rua Imperatriz M. Cristina,  próximo ao nº 65,  Bairro Dihel.  Aprovado por unanimidade.  Vereador
Caco – 01) Parabenizando o Prefeito de Esteio, pela participação na audiência pública da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, do Comitê Sinos, onde foi tratado sobre as áreas de
alagamentos. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Volmir e Nelson.
02) Parabenizando o Sr. Marcão, pelo aniversário ocorrido recentemente. Aprovado por unanimidade,
com  a  associação  dos  Vereadores  Dr.  Jarbas,  Jorge,  Volmir  e  Marquinhos.  Não  havendo  mais
Requerimentos Verbais a serem feitos.  Questão de Ordem.  Vereador Volmir Rodrigues. Disse que
hoje pela manhã acompanhou o Presidente Caco, em audiência pública do Comitê Sinos, realizada
na Assembleia Legislativa do Estado, também estavam presentes METROPLAN, Ministério Público,
Deputados,  Comunidade,  Prefeito  de Esteio,  Vereadores de Novo Hamburgo,  Sapucaia,  Esteio e
Canoas. Foi colocado que foi realizado trabalho sobre as áreas de alagamentos da bacia do Rio dos
Sinos, e que hoje são protegidos os Municípios de São Leopoldo e Novo Hamburgo, que  há os  dicks
e casas de bombas, no entanto, Sapucaia do Sul, Esteio e Canoas, não tem nada. Inclusive a área de
alagamento do Município de Esteio vai até a Av. Presidente Vargas, em Sapucaia do Sul vai até a
AMBEV.  Disse  que  existe  a  recomendação  do  Ministério  Público,  inclusive  estava  presente  o
Promotor Ricardo do Meio Ambiente, que foi enfático em informar que nenhum empreendimento seja
empresarial,  moradias  do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida,  deve  ser  autorizado  e  caso  isto
aconteça os entes Municipais serão responsabilizados. Falou que a Empresa Gerdau, tem projeto de
duplicação o que não será possível,  pois está em área de alagamento, também no Município de
Esteio, há empreendimento para o Distrito Industrial, que também está em área de alagamento e há
determinação do Ministério Público que nenhum empreendimento deve receber licenciamento. Disse
que  nos  Bairros  Colonial,  Fortuna,  Carioca,  São  Jorge,  enfim  toda  aquela  região  é  área  de
alagamento e não pode ser licenciado nada, sob pena do ente administrativo ser responsabilizado.
Ainda, foi colocado que a METROPLAN, está elaborando projetos e estudos para verificação de todas
áreas de alagamentos e certamente prejudica toda a região metropolitana e a preocupação maior é
que  já  existem áreas  consolidadas  há muito  tempo,  que não  podem ser  retiradas,  também não
poderão  ser  agregadas  outras.  Disse  que  haverá  outras  audiências  e  tem  que  movimentar  a
administração, Vereadores e comunidade, pois é necessário a preocupação, os Municípios de São
Leopoldo e Novo Hamburgo se protegeram, resolvendo o problemas deles, mas a água veio toda
para o nosso lado e hoje os Municípios de Esteio e Sapucaia do Sul são os mais prejudicados,
inclusive  o  Vereador  Caco  morador  do  Bairro  Fortuna,  sabe  que  antes  a  água  ia  até  o  Bairro
Formigueiro, hoje vai até o Bairro Primavera, portanto, já há problema e vai se agravar mais. Informou
aos colegas Vereadores, pois estiveram lá representando a Casa, pois precisam começar a pensar e
se preocupar porque isto vai refletir muito na economia e sociedade. Questão de Ordem o Vereador
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Dr. Jarbas. Agradeceu aos Vereadores pelo Requerimento Verbal.  Questão de Ordem o Vereador
Volmir. Disse que na Banca na Unisinos, haviam três doutores, dois estavam avaliando o Dr. Jarbas,
e ele acabou sendo homenageado pelos professores, isto é uma distinção, pois quem é do meio
acadêmico sabe o quanto é difícil, portanto merece reconhecimento. Neste instante foram lidos os
Projetos que aguardam Pareceres da Procuradoria e das Comissões. Passou-se a 1ª votação dos
Processos.  PROC.  nº  20.077/2016  –  Origem  do  Poder  Executivo  –  Mensagem  nº  026/2016  -
“Denomina  ruas  do  Loteamento  Meirelles  no  Bairro  Colonial”.  NESTA DATA,  foi  aprovado  por
unanimidade em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.078/2016 – Origem do Poder Executivo –
Mensagem nº 025/2016 - “Denomina ruas do Loteamento Recanto da Figueira no Bairro Ipiranga”.
NESTA DATA foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.079/2016
– Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 024/2016 - “Denomina ruas do Loteamento Recanto da
Amizade  I,  no  Bairro  Vargas”.  NESTA  DATA,  encaminharam  votação  os  Vereador  Jorge,
Marquinhos, Volmir e Nelson, em votação foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e
votação.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereador  Jorge  –  06  min.
Tempo cedido pelo Vereador Marquinhos.  Cumprimentou a todos.  Disse estar  surpreso com o
Vereador Nelson, em contestar o Vereador Volmir, em razão de denominação de ruas com nomes de
animais, também discorda de algumas, porque há nomes de ruas de pessoas que nem se sabe se
existiu e morou em Sapucaia, por isso já havia sido acordado que nomes de ruas viriam para esta
Casa para ser analisado. Ainda, solicitou aos Vereadores que fossem mais parceiros, comentando a
seguinte situação: No momento em que estava subindo um eleitor, contribuinte do Município, nesta
Casa.  Essa pessoa é abordada na escada,  ao que ela  avisa  que está  subindo no Gabinete do
Vereador Jorge. A pessoa que lhe abordou pergunta: O que a senhora vai fazer no Gabinete do
Vereador Jorge? A pessoa explica. A pessoa que lhe abordou diz: Mas essa pessoa é enrolão, não
faz nada por ninguém e vai  só lhe mentir.  Disse considerar um desrespeito,  não apenas com o
Vereador Jorge e sim com todos os Vereadores, além do mais o trabalho dos Vereadores deve ser
analisado pela comunidade. Disse que se os assessores de seu Gabinete, faltar com respeito com
alguém, no outro dia estará na rua, pois considera um abuso, desrespeito, já que o contribuinte tem o
direito de ir no Gabinete de Vereador que quiser. Disse que a cidadã que estava chegando, quando
foi abordada perguntou: “Mas quem é o senhor?” Ele respondeu que era Vereador. Ao que a senhora
respondeu: O senhor acha que ele é enrolão, então talvez possa resolver meu problema? Explicando
que estava vindo do Município de Pouso Novo, quase quinhentos kilometros daqui e que precisava de
um caminhão de mudanças. Ao que ele respondeu que posteriormente iria na casa dela, mas passou
alguns dias e nada. Disse que esta senhora retornou ao meu Gabinete, ocasião em que explicou a
ela que uma mudança seria em torno de mil e quinhentos reais e não teria como fazer, até porque
não é trabalho de Vereador e nem o Município tem caminhão. Nessa ocasião a senhora lhe contou o
que havia acontecido com o colega Vereador, mas não disse quem era. Explicou também que toda a
mudança vinha num reboque. Disse ter arrumado o reboque com o amigo Clemente, e hoje pela
manhã, foram buscar no carro do filho dela. Disse que ontem a noite esteve na casa da senhora, que
mora próximo ao posto de saúde do Bairro Vargas, ocasião em que ela contou quem era o Vereador.
Isso é absurdo, talvez ele tire o voto do Vereador Jorge, mas ele não vai ganhar o voto dela. Em
aparte o Vereador Marquinhos questionou quem é esse Vereador? Continuando o Vereador Jorge
disse que seria antiético se não falasse, pois são todos suspeitos. Infelizmente foi um Vereador que
jamais critiquei, se elegeu comigo o Vereador Nelson Brambila, que teve essa atitude. E a senhora é
a esposa do senhor Adão – Presidente da Cooperativa dos Pescadores, deste Município. Agradeceu
e encerrou. Vereador Nelson – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que isso nem cabe resposta e
não está lembrado desta história, mas uma senhora lhe perguntou, não aqui dentro e sim lá fora. Ao
que respondeu que isso não era trabalho de Vereador. Ela respondeu que o Vereador Jorge fazia,
que arrumava caminhão de mudança, que já arrumou para vários. Disse ter respondido a ela que não
sabia, mas não chamou de enrolão, até podem conversar com ela, embora nem saiba quem ela é.
Disse que se tivesse que chamar o Vereador Jorge de enrolão, falaria na cara dele. “Até porque
contigo tem que andar com um passo a frente e dois atrás.  Isto é certo! Pois aonde tu foi  e as
parcerias que tu arrumou, achou um jeito de passar por cima. Sempre disse na tua cara, por isso, que
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tu subiu, subiu e caiu e começou do zero novamente, pois tu não mede esforço para passar por cima
dos outros”. Disse que bom que arrumou um reboque, porque eu não tenho nem reboque. Disse: “O
senhor dimensiona as coisas muito acima do que é normal, porque o senhor não tem um trabalho
produtivo para mostrar. Eu tenho um trabalho divulgado, Vereador Marquinhos também tem, portanto,
nós temos um trabalho. Agora, se senhor quiser fazer um boletim informativo, será de meia página
porque não tem nenhum projeto. Mas, este tipo de serviço que o senhor faz é que se elege, embora
que a sociedade não permita. Nós temos um trabalho para mostrar e o senhor quer aparecer em cima
de mim. Disse que o tipo de trabalho que o senhor faz eu tenho mil coisas pra fazer, mas a sociedade
precisa de trabalho, projetos”. Sugeriu que o Vereador Jorge, pegue um boletim informativo e use
como exemplo e ano que vem se elegendo tente trabalhar assim, pois quer se aparecer aqui, antes
eram todos bonzinhos, hoje ninguém presta, pois tem a mania de criticar quem o senhor abraçava. O
senhor votou contra a merenda dos professores, agora vem dar uma de bonzinho. Disse: te conheço
a trinta anos e já avisei o Marquinhos, vai puxando o saco dele, daqui a pouco ele te dá uma rasteira.
O senhor vem com a essa vozinha mansa mas não tem nada de santo. Criticar obras, que o senhor
vivia elogiando, vem querer aparecer pra cima de alguém, não tem condições de aparecer encima de
Vereador nenhum, o senhor não tem trabalho pra isso, inclusive não tem nenhum trabalho. Disse ter
mais de mil pessoas que afirmam que o Jorge prometeu e não fez, agora vem dizer na Tribuna que é
santinho. É mentira, ninguém é santinho! Tu aprendeu quinze anos com um cara e passou por cima
do cara,  só pensa em ti  e  não tem trabalho,  se faz algum trabalho por  fora eu não sei,  mas a
população precisa  de projetos,  mas o  senhor  não tem condições de fazer  um projeto,  esta é  a
realidade”. Agradeceu e encerrou. Os demais Vereadores inscritos dispensaram seus tempos.  Nada
mais havendo a ser tratado o Vereador Caco – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a presente Sessão às dezenove horas e quarenta minutos. Determinou a lavratura
desta Ata, que será pelo mesmo assinada e pelo Vereador Dr. Link – Vice-Presidente, que secretariou
os trabalhos. 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, 09 de agosto de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

                  LUIS ROGÉRIO LINK
                               (Dr. Link)  
Vereador Vice-Presidente que secretariou os trabalhos.          
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