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                         Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze (03.12.2015), 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 80ª Sessão Plenária Ordinária,
na 3ª 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: THIAGO (PSDC); Prof. EDSON (PT); EVERALDO (PRB); Dr. LINK (PT); JORGE (PSL);
CACO (PMDB); NELSON (SD); MARQUINHOS (PSDB); Dr. JARBAS (PMDB); AVELINO (PTB)
e VOLMIR (PP). 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
Avelino  –  Secretário,  a  leitura  de  um trecho  bíblico.  Passou-se  ao  ESPAÇO DO PEQUENO
EXPEDIENTE:  O  Vereador  Avelino  –  Secretário,  fez Leitura  dos  Expedientes  Recebidos:
Comunicado de licença saúde do Vereador Volmir Rodrigues; Convite para abertura do Natal Luz;
Ofício  da  Empresa  Real  Rodovias;  Ofícios  nºs  2242/2015  e  2240/2015  –  GP;  Pedido  de
Informações  nº  014/2015  -  Origem do  Vereador  Marquinhos;  Convite  da  CDL.  ATA nº  9697,
aprovada por unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se votação: Pedido de
Informação:  PROC.  nº  19933/204/2015  –  Origem  do  Vereador  Marquinhos  –  PEDIDO  DE
INFORMAÇÕES nº  014/15  –  “Solicita  a  relação  das  diárias  pagas  aos  servidores  efetivos  e
comissionados, no ano de 2015 até a presente data”. Aprovado por unanimidade. Passou-se ao
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos  Verbais:  Vereador  Dr.  LINK – 01) Ao
Prefeito, c/c à SME, parabenizando pelo sucesso do JEMUSA. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Nelson, Caco e Prof.  Edson.  Vereador Dr. JARBAS – 01)  Ao Sr.
Adroaldo Cruz, cumprimentando pela iniciativa da realização da festa das crianças. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, Thiago, Marquinhos, Volmir e Bancada
do PT. 02) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando o capeamento asfáltico da Travessa São Carlos –
Bairro  Silva.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  da  Bancada  do  PT.  Vereador
EVERALDO – 01)  À SMO, solicitando a fiscalização no serviço de tapa buraco na Av.  Mauá.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, Jorge, Marquinhos, Volmir,
Caco, Dr. Jarbas e Bancada do PT. Vereador MARQUINHOS – 01) À SMO, solicitando reparo na
Rua Nair da Silva Rufino, próximo ao nº 32. Aprovado por unanimidade. 02) À SMSMU, solicitando
a troca de lâmpadas na Av. Mauá, no trecho entre os  Bairros Garimpo e Bela Vista, e também na
Rua Mariano do Canto, em frente ao nº 546. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Nelson e Everaldo.  Vereador VOLMIR – 01)  À SMMA, solicitando limpeza, capina,
pintura e ajardinamento, revitalização da Praça da Bíblia, em frente ao Hospital Getúlio Vargas.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, Dr. Jarbas, Jorge, Thiago,
Everaldo e Bancada do PT. 02) À SMSMU, solicitando o patrolamento da Rua Bela Vista, sendo
da Av. Mauá até a Rua Mampituba, no Loteamento Bela Vista. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Nelson, Marquinhos, Dr. Jarbas, Jorge e Caco.  Vereador JORGE –
01) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando vistorias e troca das lâmpadas do Município. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Volmir e Nelson. Vereador Prof.
EDSON – 01) Ao Prefeito, c/c à SMTCES, parabenizando pela parceria da Secretaria, com a nova
instituição comunitária de crédito, a Portosol. Aprovado por unanimidade, com a associação do
Vereador Dr. Link. 02)  Ao Governador do Estado, c/c à Secretaria Estadual de Transporte e ao
DAER, solicitando com urgência a operação tapa buraco na RS 118. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Marquinhos, Caco, Volmir, Nelson, Everaldo e Bancada do PT.
Vereador NELSON – 01) À SMF, solicitando que no início do ano de 2016 seja feito os REFIS no
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Município. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Caco. 02) Ao Prefeito, c/c à
SMSMU, solicitando a compra de um caminhão para a troca de lâmpadas no Município. Aprovado
por unanimidade, com a associação do Vereador Jorge. 03) À SMSMU, solicitando o conserto dos
banheiros dos camelôs, embaixo da passarela. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Jorge, Volmir e Marquinhos. Vereador THIAGO – 01) À AES Sul, solicitando que seja
levantada a rede de energia elétrica da Av. Alfredo Scharlau. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Nelson, Jorge e Bancada do PT. 02) À SMSMU, solicitando a retirada
de galhos e entulhos da Rua 25 de Julho, em especial em frente os números 134, 124, Bairro
Vargas.  Aprovado por  unanimidade.  Vereador AVELINO – 01)  À Brigada Militar,  solicitando o
policiamento nos Bairros Ipiranga, Alcina, Boa Vista e adjacências. Aprovado por unanimidade,
com a associação do Vereador Jorge e Bancadas do PT e SD.  02)  Ao Prefeito, solicitando que
juntamente com a Primeira Dama, visitem os banheiros públicos da cidade (feminino e masculino)
para verificar a situação. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson,
Jorge e Volmir. Não havendo mais Requerimentos Verbais, foram lidos os Projetos que aguardam
Pareceres.  Neste  instante,  o  Vereador  Prof.  Edson  solicitou  a  inclusão  dos  Processos
encaminhados  pelas  Mensagens  nºs  065/15,  071/15  e  072/15.  Aprovado  por  unanimidade.
Processos em discussão e votação:  PROC. nº 19930/201/2015 – Origem do Vereador NELSON
BRAMBILA – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 053/15 – “Que institui no Calendário Oficial da
cidade  a  Celebração  da  Semana  Municipal  da  Capoeira”.  NESTA  DATA,  discutiram  os
Vereadores  Nelson  e  Marquinhos;  encaminharam  votação  os  Vereadores  Prof.  Edson,
Nelson  e  Marquinhos;  em  votação,  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade  em  1ª
discussão e votação. PROC. nº 19929/200/2015 –  Origem do Poder Executivo – Mensagem nº
071/15 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 072/15 - “Altera o percentual da alíquota patronal,
disposto pelo inciso II do parágrafo único do art. 2º da Lei Municipal nº 3303 de 02 de maio de
2011”.  NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação.
PROC. nº 19931/202/2015 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 073/15 – PROJETO DE
LEI EXECUTIVO nº 073/15 - “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Sapucaia do Sul
para o exercício financeiro de 2016”.  NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade
em  1ª  discussão  e  votação.  PROC.  nº  19932/203/2015  –  Origem  do  Poder  Executivo  –
Mensagem nº 072/15 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 074/15 - “Altera a redação do Art. 3º,
inciso II, alínea “E”, Lei nº 2347/2001 de 15 de março de 2001, que dispõe sobre a composição do
Conselho  Municipal  do  Meio  Ambiente”. NESTA DATA,  discutiram  os  Vereadores  Nelson,
Marquinhos e Prof.  Edson; em votação,  o Projeto foi  aprovado por unanimidade em 1ª
discussão e votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Prof.
EDSON – 06 min.:  Cumprimentou a todos. Desejou que o filho do Vereador Volmir recupere a
saúde e volte a ser a alegria da família, embora seja um momento difícil, certamente vai superar.
Falou  de  sua  presença  e  do  Vereador  Volmir,  no  almoço  com  o  Secretário  Estadual  de
Transportes, Deputado Pedro Westphalen, que esteve em Sapucaia para falar sobre as demandas
da  RS  118,  estavam  os  colegas,  Poder  Público,  pois  quando  recebem  uma  visita  dessa
importância precisam tratar com respeito, carinho, calma, alto nível e colocar as preocupações e
foi  assim que  o  almoço  aconteceu.  Colocaram que  a  RS 118  é  uma preocupação  e  muitos
acidentes  estão  acontecendo  porque  a  duplicação  ainda  não  ocorreu,  também  relataram  ao
Secretário  a  dificuldade  que  todos  os  governos  passaram  em  adquirir  uma  área  de  terra  e
reassentar as famílias e falaram da contribuição do Governo Tarso, que também foi pressionado,
por isso ansiosamente aguardam a reintegração de posse da área comprada pelo Governo do
Estado  para  reassentamento  das  famílias.  Relataram  que  está  aumentando  o  número  de
casinhas, invadindo novamente a faixa de domínio da RS 118; a dificuldade com o aluguel social
que continua com atraso e sabem a dificuldade que o Estado está enfrentando. Acredita que essa
atividade seja muito importante, independente de Partido Político e ideologia, têm que lutar pelas
demandas do Município e abraçar a luta. Falou da alegria em conversar com ex colega Deputado
Pedro Westphalen que teve a mesma postura de respeito às diferenças, ouvindo a população e
tem certeza que o Município de Sapucaia do Sul e o Governo do Estado terão uma boa parceria e
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logo se iniciará a duplicação desta rodovia tão importante para os Munícipes, empresários e tão
logo estarão inaugurando o Distrito Industrial, com o apoio efetivo da Administração do Governo
Ballin.  Falou de sua tristeza quando viu  nos jornais  o que está  ocorrendo em Brasília  e em
Sapucaia ainda não reuniram o Partido, ao qual pertence (PT), para tirarem uma opinião. Disse
que os Poderes são independentes, muitas vezes aqui criticam o Poder Executivo e precisam
respeitar a opinião deste Poder, pois o Executivo não pode fazer deste Poder um apêndice, o
Legislativo tem o direito de ler os Projetos, discutir e mandar de volta se for o caso, se assim for o
entendimento da maioria da Casa, foi assim na presidência do Dr. Link e está sendo assim até
então. Disse que hoje pela manhã esta Casa estava repleta de estudantes, inclusive parabenizou
o Presidente pelo empréstimo do espaço, ajudou fazer a abertura mas não pode ficar, 'a gurizada'
disse o que pensavam, alguns discursos fortes, outros nem tanto, mas não está aqui para avaliar,
eles têm todo o direito de dizer o que pensam sobre a realidade brasileira. Em aparte, o Vereador
Marquinhos  disse  que  alunos  diziam  quase  de  forma  unânime  'Fora  Dilma!'.  Retornando,  o
Vereador Prof. Edson disse que o Vereador Marquinhos fala o que pensa. Agradeceu e encerrou.
Vereador AVELINO – 03 min. Tempo cedido pelo Vereador Jorge.:  Cumprimentou a todos.
Disse saber a dor do Vereador Volmir e por isso se coloca ao lado dele, pois já passou por isso e
desejou que Deus dê forças e que o filho dele vença a batalha. Falou de sua preocupação, pois
têm que se ater ao que está acontecendo na cidade. Disse que antes havia a Siderúrgica, que
tinha em torno de quatro mil  funcionários;  hoje o Grupo Gerdau tem em torno de seiscentos
funcionários. Disse que teve uma conversa com o pessoal da empresa, segundo eles estão com
vontade de fechar e ir para São Paulo. Disse ter questionado sobre o espaço físico. Eles disseram
que fica aí, pois não vão gastar um terço do que perdem ficando aqui. Isso lhe deixou preocupado,
tanto que está falando pra de repente ver se isso não acontece, pois o Grupo Gerdau é uma fonte
de renda para o Município e se abandonarem a situação vai ficar difícil. Disse que estão felizes
com o Distrito Industrial, mas ainda vai demorar para gerar finanças, enquanto o Grupo Gerdau já
gera.  Portanto,  é lamentável e seguidamente vem a Tribuna e comenta sobre problemas que
estão acontecendo e ninguém faz nada, espera que agora seja diferente. Agradeceu e encerrou.
Vereador Dr. JARBAS – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse já ter ouvido a conversa exposta
pelo Vereador Avelino, o que causa preocupação, porque o maior PIB do Estado está concentrado
ali, e as coisas começam, e aqui não se faz o dever de casa, pois olhem o estado que está aquela
quadra,  a conservação do Bairro São Jorge da Av.  Borges de Medeiros,  que margeiam essa
importante  empresa.  Portanto,  Vereador  Avelino  está  de  parabéns porque é  um assunto  que
atinge  a  todos  nós.  Disse  ainda,  que  terça-feira  louvou  e  os  Vereadores  aprovaram  o
Requerimento, pelo trabalho que tem o feito o ambulatório de infectologia. Disse que a geração de
quarenta  e  cinco  anos,  chegou  a  ver  o  surgimento  da  AIDS,  o  pavor  que  trouxe,  pois
acompanharam dia a dia a morte de Cazuza, símbolo daquela época que definhou literalmente em
frente  às  câmeras,  Fred  Mercury  e  tantas  outras  celebridades  que  expuseram  seus  dramas
ligados a AIDS. Disse que se investiu muito, conseguiram avançar com medicamentos retrovirais,
mas no entanto,  estão assistindo uma estatística macabra,  porque embora tenha se reduzido
mortes por HIV, aumentando a vida com uso de retroviral, os jovens da população brasileira, nos
últimos cinco anos, foram os que mais apresentaram casos novos de HIV/AIDS, a população de
quatorze a vinte quatro anos, foi a mais infectada no País. A cada hora, terão mais dez casos de
infectados de AIDS na América Latina, desses dez casos a metade será no Brasil e sessenta por
cento dos casos no Brasil serão de jovens. Disse que esses jovens não tiveram a oportunidade de
ver a tragédia e o flagelo que é a AIDS, não viram Cazuza definhar frente às câmeras, portanto,
eles perderam um pouco da condição fatal da doença, a doença perdeu aquele rótulo de fatal,
tanto que não é raro encontrarem nos consultórios pacientes que dizem não se preocupar em
pegar AIDS, pois é só tomar remédio que vive bem. Disse que o drama é maior, os efeitos dos
retrovirais são tão qual uma quimioterapia ou radioterapia, ou sejam, sofrimento para o paciente e
para a família, além do preconceito que sofrem ao serem rotuladas de aidéticas, termo pejorativo
evidentemente. Portanto, vamos salvar nossos jovens de mais esse flagelo, pois já não chega o
flagelo das drogas e da violência urbana, que está fazendo com que determinadas regiões do
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Brasil e até de Sapucaia a média do idade dos jovens é vinte, vinte um anos, estão perdendo
essas vidas para o tráfico, violência, doenças e AIDS. Disse que enquanto médicos, profissionais
da saúde, devem fazer a mea-culpa e aprender a dialogar com os jovens que usam a linguagem
da internet, para que eles saibam que existe o retrovírus, mas também uma doença extremamente
agressiva, e mesmo que se prolongue a vida com remédios, o sofrimento vem imbuído. Disse que
louva o serviço do ambulatório de infectologia, que tem sido excepcional no tratamento, orientação
e prevenção, mas acima de tudo devem tentar resgatar os jovens através dos ensinamentos da
prevenção e mais fácil usar preservativo, fazer restrições, do que investir num tratamento que vai
apenas prolongar uma agonia e o desfecho lamentavelmente será fatal, tanto quanto Cazuza,
Fred Mercury e outros. Agradeceu e encerrou.  Vereador JORGE – 03 min. + 03 min. Cedidos
pelo Vereador Everaldo = 06 min.  Cumprimentou a todos. Parabenizou o Vereador Everaldo,
que solicitou que a Secretaria de Obras acompanhasse o trabalho de remendos localizados na Av.
Mauá. Disse que tem alguém acompanhando, mas talvez não tenha conhecimento sobre asfalto e
como devem ser feitos remendo localizados. Disse que há uns três meses estiveram na Av. Mauá,
verificando os remendos localizados e na ocasião disse nesta Tribuna que os remendos durariam
uns três meses e os remendos já estão sendo cortados e feitos novamente, e vai repetir que é
outra  porcaria  o  que  está  sendo  feito.  Disse  que  embaixo  do  viaduto  da  Vargas,  na  Mauá,
cortaram alguns remendos,  e nas ruas laterias  fizeram umas rampas para os  carros e  estão
respingando piche em alguns cantos e em outros não.  Questionou, onde vão parar com este
serviço, e que infelizmente ainda debocham dos Vereadores, inclusive hoje passou algumas vezes
pelo local onde estavam fazendo e certamente eles diziam: “olha o bobo está aí de novo!” Isso é
verdade, pois não adianta fiscalizar. Em aparte, o Vereador Everaldo disse que este ano é terceira
vez que estão fazendo. Continuando, o Vereador Jorge disse se não fizerem nada, certamente até
o  final  do  ano  terão  que  fazer  novamente.  E  quem  paga  por  isso?  'Nós  bobalhões  e  a
comunidade'. Disse ainda que estiveram na AES Sul para tratarem sobre algumas demandas e lá
eles foram claros, que o Município paga por ponto de energia elétrica, e se estiver poste sem
lâmpada é prejuízo do Município, se tiver uma lâmpada acesa durante o dia o prejuízo é da AES
Sul.  Disse  também ter  feito  algumas  colocações  na  outra  Sessão,  e  sabe  que  as  vezes  se
equivocam,  criticou  a  Defesa  Civil,  porém  estava  mal  informado,  mas  eles  cometeram  um
equívoco, pois as pessoas iam lá e faziam o cadastro, inclusive o Vereador Caco disse que o
cadastro poderia ter sido feito pelo 0800, mas foram até a Caixa e lá foram informados que o
primeiro cadastro ficaria retido na Secretaria e as pessoas achavam que ia direto para a Caixa, as
pessoas  estavam  mal  orientadas.  Em  aparte  o  Vereador  Avelino  disse  que  acha  que  esse
cadastro foi para fazer campanha política. Continuando, o Vereador Jorge disse que acredita que
esta seja a verdade. Agradeceu e encerrou.  Vereador VOLMIR – 06 min. Tempo cedido pelo
Vereador Caco.: Cumprimentou a todos. Disse que hoje veio a Tribuna não para falar de política
ou administração. Veio para agradecer todos Vereadores que lhe visitaram, ligaram e torceram
pela sua recuperação pós operatória. Disse que muitas vezes solicitou ao jurídico que colocasse
uma cruz, não com cristo, mas o estado é laico e os vereadores que estão aqui cada um tem a
sua crença e representa a sua religião católica, colegas evangélicos, seja qual for o credo. Disse
ter começado com essas palavras, porque tem a base de sua vida a crença de católico, respeita
todas as outras crenças e a família, e vem aqui agradecer o apoio recebido da família, amigos e
disse que a Fernanda, Gervásio, Mariton e Roque, também fazem parte da sua família, são seus
irmãos, e não funcionários, mas pessoas que tem todo o respeito da sua família, pelo apoio que
estão dando. Disse que na última quinta-feira, seu filho de 22 anos, orgulho do pai e da mãe,
formado numa universidade federal, tiveram a triste notícia de que ele deveria ser internado, e no
sábado  e  domingo,  com  exames  complementares,  foi  diagnosticado  um  linfoma,  câncer.  Na
segunda-feira de manhã, foi realizada um cirurgia toráxica para a retirada do tumor que estava
próximo  ao  coração  e  pulmão,  do  tamanho  de  uma  laranja,  e  desde  então  a  nossa  guerra
começou, e tem a plena convicção que vão vencer, pois a palavra câncer assusta, inclusive tem
dois médicos aqui, e todos sabem que o processo de quimioterapia é dolorido, cai o cabelo e por
isso seu cabelo já está raspado. Disse que nunca foi homem de se entregar e não chora na frente
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do filho, pois tem que transmitir coragem pra ele. Agradeceu o tempo cedido pelo Vereador Caco,
sabe que a maioria aqui tem filhos, portanto, sabem que as dificuldades passadas são para serem
vencidas.  Disse repensar  toda sua vida neste momento,  vê que dinheiro no bolso  e posição
política de nada adianta se não tiver a família ao lado, repensa a vida que são a sua esposa e
filhos. Disse que muito errou na vida e continua errando, inclusive pede desculpas aos colegas
Vereadores,  erros  e  discórdias  políticas,  mas  nunca  pensou  em  ofendê-los,  moralmente  e
pessoalmente.  Falou de seu momento de tristeza e angustia,  ao  mesmo tempo agradeceu o
carinho da comunidade sapucaiense e tem certeza que no natal estarão todos juntos, no seio da
família,  pois o ano de 2015 será difícil,  terão o ano de 2016 com dificuldades,  mas sua vida
sempre foi vencer dificuldades e tem certeza que ao lado da esposa e dos outros dois filhos vão
vencer mais esta. Finalizou dizendo que, se hoje está com a cabeça raspada, significa que seu
filho tem um pai  presente,  lutando e crendo em Deus porque sem Deus não se é ninguém.
Agradeceu e encerrou. 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 vinte horas e quinze
minutos.  Determinou  a  lavratura  desta  Ata,  que  será  pelo  mesmo  assinada  e  pelo  Vereador
Avelino – 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,  03  de
dezembro de 2015.                                                                                                 
                                                                                  

                                                                                 JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                         (Caco) 
              Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO
               (Avelino Barbeiro) 
               Vereador Secretário            
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