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                                        Ao vinte e cinco dias do mês de fevereiro  do ano de dois mil e dezesseis
(25.02.2016),  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 4ª 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:  THIAGO (PSDC); Prof. EDSON (PT); JORGE (PSL); Dr. LINK
(PT); NELSON (SD); Dr. JARBAS (PMDB); EVERALDO (PRB); CACO (PMDB); MARQUINHOS
(PSDB); 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  Barbeiro  –  Secretário,  a  leitura  de  um  trecho  bíblico.
ESPAÇO  DO  PEQUENO  EXPEDIENTE: Passou-se  a  Leitura  dos  Expedientes  Recebidos:
Mensagem Executiva  nº  003/2016 -  “Institui  o  estacionamento  rotativo  pago,  denominado 'área
azul', do Município de Sapucaia do Sul – Estado do Rio Grande do Sul”;  Ofícios nºs: 2298/15 à
2300/2015, 2307/2015 à 2310/2015, 2312/2015 à 2322/2015, 2356/2015, 2371/2015 à 2383/2015,
2386/2015, 2404/2015 à 2410/2015,  2414/2015 à 2423/2015,  2436/2015 à 2446/2015, todos do
Gabinete do Prefeito; Comunicados nºs CM 195477/15 e CM195478/15; Respostas da AES Sul aos
Requerimentos nº  2154/15,  2162/15 e 2193/15;  Ofício nº 35/2015 – SMS; Ofícios nº  238/2016,
239/2016, 240/2016 e Indicações nºs 088/2016 e 089/2016, Origem Vereador Thiago Batista. ATA
nº 9714, que foi aprovada por unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das Indicações: PROC. n° 20030/16 – INDICAÇÃO
n° 088/16 – “Encaminha proposição pedindo aprovação de uma Indicação ao Prefeito Municipal,
solicitando recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Ijuí, Bairro Três Portos, Sapucaia do
Sul”.  Aprovada  por  unanimidade em única  votação.  PROC.  n°  20031/16  –  INDICAÇÃO n°
089/16 –  “Encaminha  proposição  pedindo  aprovação  de  uma Indicação  ao  Prefeito  Municipal,
solicitando  recapeamento  asfáltico  em toda  extensão  da  Rua  Tropedeiro  Bertioga,  Bairro  Três
Portos,  Sapucaia  do  Sul”.  Aprovada  por  unanimidade  em  única  votação.  Passou-se  aos
Requerimentos Verbais: Vereador THIAGO – 01) À SMSMU, solicitando retirada de lixo da frente e
entorno da EMEF Justino  Camboim,  localizada na Rua Porto Alegre,  nº  133,  Bairro  Camboim.
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Nelson e Bancada do PT. 02) À SMSMU,
solicitando limpeza e revitalização da Praça do Expedicionário, localizada na Rua Bajé, Bairro Silva.
Aprovado por unanimidade, com associação da Bancada do PT. Vereador NELSON – 01) À SMS
c/c Prefeito,  solicitando estudo de viabilidade para instalação de postos móveis  para coleta de
material  a  fim de diagnosticar  instantaneamente  doenças como hepatite  B,  C e muitas  outras.
Aprovado por unanimidade.  02)  À SMSMU c/c Prefeito, solicitando colocação de dois banheiros
químicos  na  praça  junto  ao  viaduto  da  Vargas,  pois  em  qualquer  época  do  ano  há  grande
movimentação de pessoas,  que ficam tempo ilimitado no local,  em lazer ou fazendo exercícios
físicos.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  PROF.  EDSON  –  01)  Ao  Prefeito  c/c  SMS,
parabenizando  o  Programa  Melhor  em  Casa.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do
Vereador Dr. Link. 02) Ao Prefeito c/c SMED e EMEI Dalila, parabenizando a nova sala de educação
especial inaugurada na Escola. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Dr. Link.
03)  Ao Prefeito c/c SMO e SMSMU, solicitando fechamento de buraco na Rua XV de Novembro,
esquina com a Estácio de Sá. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Dr. Jarbas.
Vereador  JORGE –  01)  Ao Prefeito  c/c  Comandante  da  Defesa  Civil,  solicitando  providências
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quanto ao problema que ainda persiste na Cidade da falta de transporte adequado para transportar
as telhas de alguns moradores da cidade atingidos pelas chuvas. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Volmir, Marquinhos, Everaldo e Caco. Vereador VOLMIR – 01) À SMO,
solicitando  manutenção  e  reparos  na  Rua  Juraci  da  Cruz  e  Frei  Damião,  Loteamento  Nossa
Senhora  Aparecida,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador
Marquinhos. 02) À SMA c/c SMSMU, solicitando poda de árvores localizadas no canteiro central da
Rua São Jorge, esquina com a Rua José Joaquim, sentido bairro-centro, Bairro São José. Aprovado
por  unanimidade,  com associação  do Vereador  Marquinhos.  Vereador  MARQUINHOS – 01)  À
SMO, solicitando a limpeza da Escola Guerreiro Lima. Aprovado por unanimidade, com associação
dos  Vereadores  Volmir  e  Caco.  Vereador  EVERALDO  –  01)  À  SMSMU,  solicitando  troca  de
lâmpadas na Av. Lúcio Bittencourt, do pórtico de entrada da Cidade até o Ginásio Kurashiki, pois no
trecho  referido  existem  várias  lâmpadas  queimadas.  Aprovado  por  unanimidade.  02) À  SMO,
solicitando conserto de uma boca de lobo na Av.  Justino Camboim, esquina com a Av.  Albano
Francisco da Silva, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade.  Vereador DR. JARBAS –
01) Ao Prefeito c/c SMO e SMSMU, solicitando troca de duas lâmpadas queimadas em sequência
na faixa lateral da Praça da Bíblia, calçada da Rua Pinheiro Machado, em frente ao Hospital Getúlio
Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Volmir. Vereador MARQUINHOS
– 02) À SMO, solicitando conserto de buraco na Av. João Pereira de Vargas, esquina com a Rua
Capitão Camboim, pois fizeram o serviço há pouco tempo, porém o buraco apareceu novamente.
Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  AVELINO –  01)  À SMSMU,  solicitando  limpeza  de  dois
terrenos na Rua Lindolfo Collor, junto ao nº 225, pois as calçadas estão tomadas pelo lixo. Aprovado
por unanimidade.  02)  À SMO, solicitando limpeza dos cemitérios da Cidade, pois o matagal está
tomando conta, embora a última limpeza tenha sido feita em novembro do ano passado. Aprovado
por  unanimidade.  Vereador  CACO  –  01)  Aos  familiares  do  Sr.  Mário,  condolências  pelo  seu
falecimento.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Volmir,  Marquinhos,
Avelino, Thiago, Jorge e Bancada do PT.  Passou-se a leitura dos Processos aguardando Parecer
das Comissões. Neste momento, o Vereador Thiago Batista retirou-se da Sessão.  ESPAÇO DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereador VOLMIR (06min):  Cumprimentou a todos.  Disse:  “Quero
falar um pouco sobre a valorização da educação. Quando jovem, estudei minha primeira série em
1975 na Escola Júlio Ströher, a professora que alfabetizou-me, Sra. Basília dos Santos, dizia que a
educação vem de casa, e na escola se ensina. Mas infelizmente naquela época os professores
tinham reconhecimento público, hoje infelizmente quando se pergunta, algumas pessoas até nem
dizem que são professoras. Primeiro, o aluno que vem de casa já não respeita, a educação dele é
curta,  falta valorização do profissional.  E agora vou falar  o que interessa:  o descaso do gestor
público, seja a nível nacional, estadual ou municipal com a classe. Nós estamos iniciando um ano
letivo,  e o que vimos na televisão são escolas estaduais sem condições!  Os Vereadores estão
pedindo limpeza da Alfredo Juliano, Guerreiro Lima, pois estão sem condições, andar pela nossa
cidade é vergonhoso, o mato está tomando conta das nossas avenidas principais, nosso cemitério
está uma vergonha, e como se não bastasse, ficamos até constrangidos quando se chega na frente
dos prédios da Lúcio Bittencourt a grama está cortada, quando se passa já está um matagal. A
Prefeitura  é  a  casa  da  Cidade,  e  está  toda  pichada,  é  vergonhoso!  Hoje  pela  manhã,  uma
reportagem do Bom Dia Rio Grande informou que faz três meses que o Governo Federal deixa de
repassar vacinas básicas em sete estados do Brasil, e o nosso Estado não está entre eles, estamos
só com algumas faltas, isso é falta de educação com a comunidade. Eu quero manifestar minha
preocupação, pois estamos entrando num ano onde o emprego está chegando num estágio crítico,
aumentando muito o desemprego, e o que eu dizia há alguns anos, que todo mundo ganharia uma
salário  mínimo,  se continuar  deste  jeito,  todo mundo vai  ganhar  salário  mínimo.  As ofertas  de
emprego para nível médio por novecentos reais, mil e duzentos, isso é muito triste”. Em aparte, o
Vereador Marquinhos disse: “Quero parabenizar o PP, sua pessoa, e quero parabenizar a todos os
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organizadores do grande evento que ocorreu ontem, principalmente com a vinda de deputados,
mas o principal, a grande aquisição feita pelo PP. Vejo uma sinalização de mudança, e começa por
aí, as pessoas estão se antenado em saber qual o caminho a ser tomado”. Retomando, o Vereador
Volmir disse: “Nós teremos um ano de muitas dificuldades, os brigadianos de Sapucaia não se
aposentaram, continuamos com o mesmo número, mesmo com as faltas e eventuais atestados, o
mesmo número de viaturas,  mas a  criminalidade está  aumentando.  No SENAI,  inclusive  estou
mandando um ofício amanhã ao Comandante, todo dia ao meio-dia ou final da tarde algum jovem
tem um boné ou celular roubado, isto é falta de educação. Precisamos ser mais educados e ensinar
nossos filhos a também serem, porque daí teremos gestores que não precisarão ir em rede nacional
dizer que é o mais honesto do mundo. No Japão, quando um Ministro foi acusado de roubo, ele
chorou frente às câmeras, pediu desculpas e se demitiu, outro se suicidou de vergonha. No nosso
país, quando se rouba, como ontem vimos sete milhões e meio de dólares tirados da Petrobras, o
marqueteiro da Presidente Dilma rindo feliz da vida com um dos advogados mais caros, isto é triste,
falta de educação conosco. Ontem foi um dia de grande felicidade para mim e meu partido reunido
em Sapucaia com a presença de dois Secretários de Estado, dois Deputados e Vereadores de oito
municípios para o lançamento da pré-candidatura do Vereador Gordo do Agendão para Prefeito
desta cidade, a do Deputado Chico Borba de São Leopoldo para Prefeito daquela cidade, Leonardo
Hoff em Novo Hamburgo, Leonardo Pascoal em Esteio e também a pré-candidatura do Presidente
da Câmara de Guaíba, foi um momento ímpar, porque lá, ao meu lado, tive a honra de ter o Dr.
Jarbas, o qual o PSDB indicará como Vice-Prefeito. Tenho certeza que muita gente somará a esta
chapa que em agosto será homologada para fazer com que esta cidade comece a pensar em
gestor público com educação, pensar nos funcionários, na cidade, e não para pedirmos para tapar
os buracos, pois tínhamos que mandar uma carta ao Prefeito para que ele participe do 1 ano de
buraco  que  o  Líder  do  Governo  pediu”.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  AVELINO  (06min):
Cumprimentou a todos. Disse: “Nossa vida é aquele eterno lembrar e avisar. Avisei nesta Casa que
havia  uma  ocupação  que  estava  tomando  conta  em  frente  ao  Zoológico,  amanhã  ou  depois
seremos responsabilizados por estes moradores sobre segurança, colégio, calçamento, iluminação,
pois não foi feito nada por parte do Estado até agora. Dias depois disse aqui na tribuna para se ter
cuidado, para averiguarmos a situação da Gerdau, pois ela vai sair de Sapucaia, muitos riram e
debocharam de mim afirmando que 'a Gerdau é nossa',  mas ela não é nossa, e inclusive está
entrando junto na Lava Jato, e a dificuldade para o Município será muito grande se ela de fato sair.
Muitas vezes somos criticados, mas deve-se ouvir e esperar, se não acontecer, aí que se cobra”.
Em  aparte,  o  Vereador  Jorge  disse:  “Estamos  também  com  outro  problema  sério  em  nossa
comunidade às margens da RS 118 entre o Bairro Pedro Simon e Primor, pois está se formando
outra invasão de moradores, e infelizmente existem resíduos que estão correndo à céu aberto nas
margens da RS 118 e nas residências dos moradores que ali  residem. O Secretário  Municipal
esteve semana passada com alguns funcionários por causa do esgoto correndo à céu aberto, e
quando a comunidade chegou perto, ele fugiu, debochando e rindo do povo que ali mora. Fiz um
contato com a Secretaria do Estado, e estão contatando o DAER e vão marcar uma data para irmos
com os moradores com abaixo assinado,  porque é triste ver nosso Secretário sair debochando
daqueles que aqui moram e pagam seu salário”. Retomando, o Vereador Orador disse: “Outra vez
nesta tribuna falei que o esgoto do núcleo habitacional ao lado do Ginásio Kurashiki seria um grave
problema em nosso município, pois ele será transferido para a rede dos blocos, me disseram que
não era assim. Falei com o Gerente da Corsan e ele não me definiu, mandei um ofício perguntando
e foi confirmado, todo esgoto vai para rede. A cidade é problemática, e por isso não podemos nos
digladiar,  e  sim unir  forças e trabalhar  para o bem do Município.  Eu cobro,  muitas  vezes faço
Requerimentos meio desaforados sobre as ruas que eu conto os buracos, ou quando não tenho
tempo, pago uma sacola para alguém contar. Outro dia vi o Senador Malta falando uma coisa que
achei que seria bom, que é ter uma espécie de PROCON para punir os políticos que fazem aquelas
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velhas promessas em época de campanha: 'Eu vou construir, eu vou fazer..', e depois, como se
cobra isso? Por isso seria interessante”. Agradeceu e encerrou. Vereador PROF. EDSON (06min):
Cumprimentou a todos. Disse: “Fico triste, indignado, chateado, mas tenho que encarar a realidade
e fazer a minha parte, os meios de comunicação estão todos os dias falando sobre as operações
contra corrupção, parlamentares, inclusive Ministros do meu partido e também de outros partidos,
também não são só políticos, são empresários envolvidos em corrupção. Pasmem, uma empresa
poderosa que está em nosso Município, e que nós iríamos inclusive pedir para ficar pela história,
empregos  e  trabalho,  que  decepção!  Essa  grande  empresa,  Gerdau,  também  envolvida  na
Operação Zelotes. Quem sobra? Caça um, tira outro, pune um, bota o outro.E os empresários?
Devolverão os recursos? Não!  Irão presos e  ficarão lá  como qualquer  preso comum? Isso me
indigna! Porque eu também sou político, mas ando de cabeça erguida, assim como meus colegas, e
não vou permitir que fique assumindo aquilo que não fiz, até por que se farei eu assumo! Já fui
deputado, candidato a Prefeito, agora sou Vereador com muito orgulho e não tenho vergonha do
meu partido, nem da minha história, mas não vou permitir que generalizem, até por que quem atirar
a primeira pedra que diga se não merece que atirem em seu telhado de vidro. A Tv Globo também
está envolvida, que uma hora é a favor do Lula, outra fora Lula, hora é Fora Cunha, outra Fora
Renan, o que direi aos meus alunos agora no início do ano letivo? Que ninguém presta? Não farei
isto pois sou responsável! Direi a eles que em todo balaio sempre tem uma laranja podre, vamos
tirar essa laranja podre e marcar quem é, e não jogar o balaio todo fora. Na escola, todos os meus
colegas professores são trabalhadores honestos, e se um tem uma conduta que não é correta, com
certeza  será  punido  e  afastado  do  magistério,  porque  funcionário  público  não  tem moleza,  se
errarmos, iremos para ata, sindicância, e seremos afastados se for provada a má conduta. Aqui no
Município teremos uma eleição em alto nível, tenho certeza disso, com candidatos dignos, e tenho
certeza  que  a  população  escolhe  os  dignos.  Todos  nós  somos  capazes,  e  vamos,  no  debate
político, não pessoal, ver quem tem a melhor proposta para nossa cidade, porque senão é muito
fácil jogar todas as mazelas do país ali. Eu apoio integralmente a Polícia Federal, doa a quem doer,
vão nas raízes, em todos os Governos que passaram, porque essa corrupção não é de hoje, só que
agora está sendo colocado em pratos limpos, e eu espero que os colarinhos brancos fiquem presos
e  devolvam  aquilo  que  retiraram  e  não  os  defenderei”.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador
EVERALDO (06min):  Cumprimentou a todos. Disse: “Prestando atenção no discurso dos meus
colegas aqui, posso dizer que problema é o que não falta, os meios de comunicação estão cheios
de problemas de corrupção na esfera pública,  privada,  e que reflexão podemos fazer em cima
disso? Em quem podemos confiar? Acho que esta é a pergunta que a população faz. Não sei quem
vai ganhar para Prefeito, ou se nós onze estaremos aqui no que vem, isso cabe a população decidir
e respeitaremos a decisão que a população tomar lá em outubro. O que mais me deixa intrigado é
quando o camarada é preso por desviar muito dinheiro, por corrupção, daí ele vai lá e contrata os
melhores advogados com o dinheiro da própria corrupção,  se ele fosse pagar com dinheiro do
próprio bolso, será que teria condições? Acho que não teria”. Em aparte, o Vereador Marquinhos
disse:  “O Vereador  Edson não quis  me dar  um aparte,  mas queria  falar  da índole honesta do
Vereador,  da sua sensibilidade de doar  um rim para  um sobrinho ou sobrinha,  ele  tem o meu
respeito, mas não me deu esta oportunidade, por isso aproveito este tempo, e para falar desta
honestidade  dele,  há  muitos  anos,  em  1988,  uma  empresa  de  transportes  do  município  nos
ofereceu propina e nós colocamos para correr do gabinete, o Adão Peão queria passar a faca neles,
lembra, Vereador Edson? É isso que está faltando, não digo passar a faca, mas colocá-los a correr.
Ainda lembro também quando quiseram fazer aposentadoria para Vereadores, foram 18 a 03 votos
e eu era da Administração. Por que estou dizendo isso? Porque agora, Vereador Edson, quero que
Vossa Senhoria tenha a mesma atitude que tenho, porque vou sugerir através de um Requerimento
que a condenação do Prefeito Ballin, que foi condenado por fraudar licitação a três anos e dois
meses  de  reclusão,  seja  transformada  em  serviço  comunitário  para  que  ele  ajude  a  tapar  os
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buracos da cidade e limpar o lixo que foi o responsável, tenho certeza que terei seu voto, com base
em sua honestidade e no que eu fazia quando era governista”.  Retomando, o Vereador Orador
disse: “Existem pessoas honestas, a prova está no que o Vereador Marquinhos falou há pouco, não
duvido da honestidade de nenhum dos Vereadores aqui, esse Poder Legislativo economizou mais
de um milhão de reais ano passado, foram cortadas viagens, congressos, porque nosso país passa
por uma crise muito grande e seria um desrespeito da nossa parte usufruir do dinheiro público de
má forma. Sobre o que o Vereador Jorge Barbosa falou, da questão das telhas, o material demorou
para chegar, e agora o problema é que não tem caminhão para entregar o material, é uma questão
que nós Vereadores deveríamos nos reunir e ver o que está acontecendo, pois as pessoas foram
lesadas, com suas residências destruídas, e não tem como estas pessoas levarem as telhas para
suas residências e sanar este problema”. Em aparte, o Vereador Jorge disse: “Eu até sugeriria que
a Comissão de Direitos Humanos convocasse os Vereadores para que fizéssemos uma visita e
resolver esse problema, acredito não ser tão difícil”. Retomando, o Vereador Everaldo disse que a
Comissão de Serviços Urbanos, Habitação e Segurança, se coloca à disposição para fazer esta
reunião. Agradeceu e encerrou.  Vereador DR. JARBAS (06min):  Cumprimentou a todos. Disse:
“Numa rápida analogia, até por que nunca fiz nada às ocultas, nada escondido, minha conduta
profissional,  pública e familiar  sempre foi  pautada pela transparência,  que muito aprendi  dentro
desta Casa. Não estou totalmente ainda apto para falar neste assunto, mas já posso dizer algumas
coisas, e fazer uma analogia com o futebol. Neste momento, hoje, estou aguardando protocolo da
Justiça Eleitoral para nova agremiação partidária onde me filiei,  o Partido Social da Democracia
Brasileira, o PSDB. Saí do PMDB depois de uma história de mais de quinze anos, três eleições
disputadas, felizmente com três vitórias, entrarei nos detalhes mais pra frente. Não tinha como não
comentar o belo evento que o Volmir Rodrigues organizou na noite de ontem, onde o PSDB se fez
representar por mim e pelas pessoas do Executivo, dizer que estou trilhando esta jornada, e na
analogia com o futebol,  posso dizer que existe o pré-contrato assinado na gaveta,  a janela de
transferência  foi  aberta,  só  aguarda  a  publicação  que  deve  ocorrer  amanhã.  Então,  eu
elegantemente  pedi  minha  desfiliação  ao Presidente  Caco,  que  elegantemente  me cedeu,  vou
oficializá-la  pragmaticamente  na  Justiça  Eleitoral  amanhã,  e  na  semana  que  vem  já  estarei
trabalhando com os projetos para colaborar com a Administração Volmir Rodrigues, onde o PSDB
está engajado, inclusive estamos trabalhando semanalmente em seminários já na constituição de
propostas e plano de governo, que vão afunilar num grande evento que está programado para abril,
mas ainda não vou dar muitos detalhes, vou só oficializar alguns números ainda, mas certamente
semana que vem falarei abertamente sobre as questões políticas que envolvem o meu mandato,
carreira, trajetória e aquela que vem pela frente. Sou grato ao PMDB, mas nós temos que olhar
para  frente”.  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 trinta minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será pelo mesmo assinada e
pelo 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, 25 de fevereiro de 2016. 
                                                                                                
                                                                                  
                                                                                JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS

                           (Caco) 
               Vereador Presidente 

            AVELINO MAZZUCHELLO
                  (Avelino Barbeiro) 
                 Vereador Secretário
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