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Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze (10.12.2015),
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 81ª 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:  Dr. LINK (PT); CACO (PMDB); EVERALDO (PRB); JORGE (PSL); Prof. EDSON (PT);
NELSON  (SD);  THIAGO  (PSDC);  MARQUINHOS  (PSDB);  AVELINO  (PTB);  Dr.  JARBAS
(PMDB)  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 que o Vereador Avelino – Secretário, fizesse a leitura de um trecho bíblico. Passou-se ao
ESPAÇO  DO  PEQUENO  EXPEDIENTE:  Leitura  dos  Expedientes  recebidos:  Of.  GAB  nº
1004/2015 da Secretaria Estadual de Saúde, em resposta ao ofício nº 1943/15-DL; Respostas da
AES SUL aos Requerimentos Verbais nº 1719/15 e 2053/15; Ofício nº 2258/15. ATA nº 9692 que
foi aprovada por unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE: Vereador THIAGO – 01) À SMO, solicitando conserto de calçamento na
Av.  Copacabana,  próximo  ao  nº  450,  Bairro  COHAB casas.  Aprovado  por  unanimidade  com
associação do Vereador Volmir. 02)  À SMA c/c AES Sul solicitando  poda de galhos que estão
entre os fios de alta tensão na Rua do Passeio, próximo ao nº 172, Bairro Pasqualini. Aprovado
por unanimidade. Vereador NELSON - 01) À Secretaria Municipal de Planejamento c/c Prefeito,
SMSMU e SMST, solicitando estudo de viabilidade para instalação de uma ciclovia na Av. João
Pereira de Vargas do postão até o final, pois aumentou muito a frequência dos ciclistas na área.
Aprovado por unanimidade. 02) À SMST c/c SMSMU, solicitando troca de parada de táxi que fica
perto do Banco do Brasil, para colocar no outro lado, no Bradesco e fazer uma cobertura, servindo
também para  lotação.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  PROF.  EDSON – 01)  Ao Padre
Adilson, parabenizando pela processão em homenagem a Padroeira de Sapucaia do Sul, Nossa
Senhora da Conceição. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Dr.
Jarbas, Caco, Avelino, Volmir e Dr. Link.  02)  Ao Prefeito c/c SGG e ACIS, parabenizando pelo
início das obras do Distrito Industrial no Km 06 da ERS 118. Aprovado por unanimidade, com
associação do Vereador Dr. Link.  03)  Ao Prefeito c/c Diretoria de Cultura e Secretaria Geral de
Governo, parabenizando pela abertura oficial do Natal Luz na cidade. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Dr.  Link,  Caco e Avelino.  Vereador VOLMIR – 01)  À SMO,
solicitando conserto ou troca da tampa de uma boca de lobo que encontra-se quebrada na Av.
Mauá,  esquina  com  a  Rua  São  Marcos,  no  Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação do Vereador Marquinhos. 02) À SMO, solicitando revisão e desobstrução da rede que
faz o escoamento na Av. Mauá, embaixo do Viaduto, no Bairro Vargas, pois a cada ocorrência de
chuva,  ocorre  o  acúmulo  de  águas  neste  local,  formando  uma  lâmina  que  pode  provocar
acidentes.  Aprovado  por  unanimidade  com  associação  dos  Vereadores  Marquinhos  e  Jorge.
Vereador MARQUINHOS – 01)  Ao Secretário Municipal de Educação, transmitindo um voto de
repúdio, pois uma professora foi agredida fisicamente na Escola Valmir Martins,  e ao se dirigir à
Secretaria, sequer foi recebida pelo Secretário. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Volmir,  Caco e Avelino.  02)  À SMST, conforme solicitação dos moradores da Rua
Alfredo Juliano, solicita a volta do trânsito em sentido duplo na referida rua, que foi alterado sem
prévia  comunicação  aos  moradores.  Aprovado  por  unanimidade.  03)  À  SMSMU,  solicitando
recolhimento de lixo na Rua José Loureiro da Silva, próximo ao nº 496 e também na Av. Luiz
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Pasteur, frente ao nº 8423, assim como a troca de parada de ônibus para frente ao nº 8375, para
uma  melhor  iluminação  e  segurança  dos  moradores.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador
EVERALDO – 01) À SMSMU, solicitando que seja realizada uma limpeza em todos os bairros da
cidade, pois existem alguns que há meses que não é realizada, com muitos galhos, lixo e entulhos
pelas ruas. Aprovado por unanimidade.  02)  À SMO, solicitando conserto do calçamento na Rua
Sancha  de  Tovar,  nas  proximidades  da  RS  118.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Dr.
JARBAS – 01) Ao Estúdio de Dança Greyce Gross, parabenizando pelo grande evento realizado
no  dia  05  de  dezembro  no  Teatro  Feevale,  que  mostrou  praticamente  em  sua  totalidade
dançarinos  e  familiares  da  comunidade  sapucaiense  que  praticamente  lotaram  o  local.
Cumprimenta  também  ao  Estúdio  pela  classificação  para  apresentação  no  Parque  Temático
Disney nos EUA, o que demonstra o alto nível das atividades desenvolvidas pelo estúdio e sua
equipe.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Caco,  Nelson,  Volmir,
Avelino e Bancada do PT.  02)  Ao Prefeito c/c SMS, solicitando informações se já está sendo
fornecido protetor solar para os funcionários que atuem em atividades que se expõem ao sol.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir, Jorge, Caco e Bancada do
PT. Requerimento em NOME DO PODER LEGISLATIVO – 01) Condolências aos familiares do
Sr. Marcelo Endrigo de Oliveira, o Marcelo Baxo. Aprovado. 02) Condolências aos familiares do Sr.
Posa. Aprovado. 03) Condolências aos familiares do Sr. Dirceu Rambo. Aprovado. Não havendo
mais  Requerimentos  Verbais  a  serem  feitos,  passou-se  a  leitura  dos  Processo  aguardando
parecer  das  Comissões.  PROCESSOS  EM  2ª  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”. Em 03.12.15, com
aquiescência do Plenário, o Projeto foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para votação; em
votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, o
Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª 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”. Em
03.12.15, discutiram o Projeto 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. NESTA  DATA,  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade  em  2ª  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”.  Em
03.12.15, com aquiescência do Plenário, o Projeto foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para
votação; em votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. NESTA
DATA, discutiu o Projeto o Vereador Marquinhos; encaminharam votação os Vereadores
Volmir e Prof. Edson; o Vereador Jorge solicitou adiamento de votação, pedido este que foi
aprovado por maioria com 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Prof. Edson e Dr. Link.
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”.
Em 03.12.15, com aquiescência do Plenário, o Projeto foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para
votação;  discutiram  o  Projeto  os  Vereadores  Nelson  e  Marquinhos;  encaminhou  votação  o
Vereador Prof. Edson; em votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e
votação. NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação.
Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Neste momento, os Vereadores Volmir,
Thiago e Dr. Link se retiraram da Sessão. Vereador DR. LINK (06 min.) - O Vereador dispensou
seu tempo. Vereador MARQUINHOS (06 min) – Cumprimentou a todos. Disse: “Sou obrigado a
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ser contundente com o voto de repúdio que fiz ao Secretário de Educação Luciano Rodrigues. O
Brasil tem sido alardeado, inclusive com o próprio Luciano aqui em debates, dizia ele que nunca o
Brasil  evoluiu  tanto em termos de educação quanto nesse período petista.  E eu respondi  na
época,  e  continuo  respondendo,  que  só  se  for  que  nem  rabo  de  cavalo,  para  baixo!  Uma
professora  é  agredida  fisicamente  na  Escola  Valmir  Martins,  e  os  representantes  da  Pátria
Educadora não fizeram nada!  Não chamaram a Brigada Militar,  nem a Guarda Municipal,  e a
professora Jussara se dirigiu à Secretaria de Educação e lá foi agredida psicologicamente. Por
isso agradeço a este Pode Legislativo por ter aprovado o voto de repúdio por unanimidade, pois o
Secretário não se dignou a receber a professora para dar um alento, e além de não atendê-la,
determinou que sua secretária o fizesse e, de acordo com a narração dos fatos, disse com um
sorriso  escancarado  no rosto  que o  foro  adequado  é  a  delegacia,  sorriso  de iena na  minha
opinião. Nestes termos é uma Pátria Destruidora. Não só a professora ficou arrasada, mas todos
nós munícipes. Eu sou do tempo que quem apanhava nas escolas era os alunos dos professores,
que  escondiam  dos  seus  pais  quando  apanhavam  dos  professores,  pois  se  descobrissem
levariam  um  laço  de  patrão  dos  pais.  O  nome  professor  era  sagrado,  lá  naquela  época
poderíamos usar esse adjetivo de Pátria Educadora, mas nesta Administração Petista é Pátria
Destruidora.  A professora  foi  à  Delegacia  arrasada  psicologicamente  e  fisicamente,  algumas
poucas  professoras  solidárias  a  acompanharam  e  novamente  o  repudiado,  Secretário  de
Educação, não disponibilizou sequer uma viatura da Secretaria para acompanhá-las à Delegacia,
que era o mínimo que se esperava. Quero gritar em alto e bom som a esta professora: professora
Jussara,  nós,  munícipes  de  Sapucaia,  lhe  pedimos  desculpas  por  este  escárnio,  mas  nós
entendemos!  Uma  Administração  enlameada  pelo  petrolão  e mensalão não  pode  gostar  de
professor,  porque ele ensina que roubar  é feio,  e  este  país só mudará com três palavrinhas
mágicas: educação, educação e educação”. Agradeceu e encerrou. Vereador NELSON (06 min)
– Cumprimentou a todos. Disse: “O Vereador Marquinhos tem razão no que ele fala, tem certas
coisas  que  não  funcionam mesmo,  não  é  só  na  educação.  Por  isso  devemos  sempre  estar
cobrando  o  quanto  for  necessário,  somos  pagos  para  isso.  A crise  está  grande,  temos  que
trabalhar para o Município, mas as vezes fica difícil. Ontem tive um estresse com dois Secretários
porque temos que trabalhar pelo Município, e se o Vereador solicita aqui é por que o Vereador
será cobrado, por isso ligamos para cobrar toda hora. Hoje recebi uma ligação informando que
estavam distribuindo telhas na Vargas e Colina Verde, liguei para o Coordenador da Defesa Civil e
explicou  que  não  há  indicação  de  Vereador  nenhum,  somente  casos  de  expedientes
administrativos abertos no Protocolo da Prefeitura que foram para a Defesa Civil”. Em aparte, o
Vereador Marquinhos disse que não gostaria de criar uma animosidade entre o Vereador Orador e
Secretários com os quais se atritou, mas que os nominasse, para fornecer a eles do contraditório.
Retomando, o Vereador Nelson disse: “Isso não te interessa, não vou dizer. Isso é muito bom para
o Município, assim como os casos de vagas para creche, inclusive coloquei no Facebook e jornal
para não me pedirem vaga de creche,  pois  é somente via sorteio ou decisão judicial.  Não é
possível que vá um cara com uma caminhoneta ter uma vaga de creche e uma diarista não possa
trabalhar por que seu filho de cinco anos não conseguiu a vaga. O Secretário Luciano me disse
que em seu mandato não há nenhuma vaga indicada por Secretário ou algum Vereador. Vaga de
creche é pra quem precisa. Estava olhando um Projeto de Lei aprovado na Câmara Federal, que
passou nas Comissões e vai para Plenário para votação sobre os brigadianos e bombeiros, que
poderão exercer outras funções na saúde e educação desde que sejam compatíveis com seu
horário de trabalho, sendo uma grande vitória para categoria”. Agradeceu e encerrou.  Vereador
THIAGO (06 min)  –  O Vereador  dispensou  seu  tempo.  Vereador  MARQUINHOS (06 min.  -
Tempo  cedido  pelo  Vereador  Volmir)  –  Cumprimentou  a  todos.  Disse:  “Serei  contundente
novamente e dizer que o crime não compensa. Eu já presidi esta Casa, e também depois de mim,
tiveram  que  fazer  uma  eleição  na  praça  porque  eu  gritava  que  se  João  Luis  Scopel  for  o
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Presidente nesta Casa e não vai entrar aqui para beneficiar a população, e sim para praticar
malfeitos.  Acertei  na mosca!  Fraudou licitação,  representei  criminalmente contra ele,  e ele  foi
condenado,  como  fiz  com  o  Prefeito  Ballin  quando  também  fraudou  licitação.  Além  destes
cidadãos, já condenados, recentemente o Ministério Público pede o afastamento deles e de mais
pessoas, inclusive, não vou falar o nome dele pois ele se retirou, do Vereador desta Casa. Onde
foi parar o Sr. João Luis Scopel? Ganhou um cargo na Assembleia como Diretor do Gabinete do
Deputado Maurício! O que eu deveria fazer na minha atividade fiscalizatória eu fiz, levei hoje na
Assembleia, dizendo ao Presidente que este cidadão foi condenado por fraudar licitação, ele já foi
condenado em segundo grau, significa ficha suja! E agora vou esperar a resposta, que tem um
tempo legal, e tenho convicção que ele está alijado do serviço público. O crime não compensa
porque este cidadão provavelmente deixará de ganhar, se a lei for aplicada, vinte e sete mil reais
por mês, isso é um tapa na cara do nosso contribuinte! Quando coloco a cabeça no travesseiro eu
fico satisfeito,  porque depois  de mim como Presidente,  todos foram condenados.  O que eles
fofoqueiam? Que o Marquinhos tem uma multa,  sim,  uma glosa,  mas não há nenhum crime,
nenhuma mácula no meu currículo! Posso bater no peito e acusá-los. Vou fazer um apelo ao
Prefeito Ballin, o Meu Refúgio, que trata de crianças com problemas familiares e pessoais, está
com suas cotas atrasadas, e o índice de aprovação dessas crianças com problemas é de 82%,
isto  sim  é  Pátria  Educadora  e  não  uma  Pátria  Destruidora,  e  atrasam-se  os  repasses?
Obviamente tem que apelar para a oposição para que os repasses se normalizem, e a escola
continue com aquela competência, atendendo nossas crianças. Sobre a Labor, até fiz um vídeo, é
uma empresa terceirizada, eu pergunto, que Natal terá os funcionários, Sr. Ballin? O senhor não
repassa os recursos, a Labor não recebe, e quem é atingido nesta briga? Os funcionários! Será
que  o  Prefeito  gostaria  de  ficar  no  Natal  sem  seus  recursos  financeiros  para  atender  as
necessidades básicas da família? Vamos disparar uma arma mortífera contra esta Administração
maculada por petrolão e mensalão,  que é o voto para aí  sim termos uma Pátria Educadora”.
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 vinte
minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será pelo mesmo assinada e Vereador Avelino
Barbeiro – 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,  10 de
dezembro de 2015.                                                                                               
                                                                                  

                                                                               JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                       (Caco) 
            Vereador Presidente 

        AVELINO MAZZUCHELLO 
              (Avelino Barbeiro)
              Vereador Secretário
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