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                         Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (10.03.2016), 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 8ª 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:
EVERALDO  (PRB);  THIAGO  (PSDC);  JORGE;  AVELINO;  NELSON  (SD);  Dr.  LINK  (PT);  CACO
(PMDB);  Prof.  EDSON (PT);  Dr. JARBAS (PSDB);  MARQUINHOS (PSDB) 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: Respostas da AES Sul aos Requerimentos Verbais
nºs  1745/15,  0106/16,  0391/15,  0737/15,  0839/15,  1135/15,  1310/15,  1329/15,  1513/15,  1572/15,
1625/15,  1721/15,  1767/15  e  1782/15;  Comunicados  CM  212020/2015,  CM  212021/2015,  CM
212023/2015;  CM  212024/2015  e  CM  212022/2015;  Convite  da  Frente  Parlamentar  Infância  da
Assembleia  Legislativa  do  Estado  e  ATA  nº  9723,  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 Avelino – 01)  À SMST,
no sentido que determine estudos visando a mudança do tráfego da Rua Rio Madeira, Bairro Walderes,
para que passe a ser no sentido RS 118 – Av. Luiz Pasteur, trecho a partir da Rua Taquara. Aprovado por
unanimidade, com a associação do Vereador Caco.  02)  À SMSMU, solicitando a troca das lâmpadas
queimadas  na  Estrada  do  Horto  Florestal.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Thiago  –  01)  À
SMSMU, solicitando a troca de lâmpada queimada na Av. Lúcio Bitencourt, em frente ao nº 624 – Bairro
Piratini. Aprovado por unanimidade. 02) À SMSMU, solicitando a retirada de entulho na Rua Tropeiro, em
frente ao nº 324 – Bairro Pasqualini.  Aprovado por unanimidade.  Vereador Nelson – 01)  À SMST,
solicitando que seja feito um recuo, em frente a Escola Alberto Santos Dumont, na Rua Ivoti,  Bairro
Vargas. Aprovado por unanimidade. 02) À SMSMU, solicitando a troca de lâmpadas na Rua Farrapos,
especialmente do trecho entre as Ruas Ivoti e Beira Campo. Aprovado por unanimidade. Vereador Prof.
Edson – 01) Ao Prefeito, c/c à SME, parabenizando pela Semana da Saúde na Escola de Sapucaia com
o tema comunidade escolar  mobilizada contra  o Aedes Aegypti.  Aprovado por  unanimidade,  com a
associação do Vereador Dr. Link.  02) Ao Prefeito, c/c à SMDS, parabenizando pelo retorno da Oficina
Reconstruindo Sonhos. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Dr. Link.  03)  Ao
Prefeito, c/c à SMGP e Funcionário Everton Jacobus, parabenizando este funcionário pelo tratamento de
carinho e respeito com as pessoas que procuram informações na Prefeitura. Aprovado por unanimidade,
com a associação do Vereador Dr. Link.  Vereador Volmir – 01) À SMSMU  e SMMA, solicitando a
limpeza  e  revisão  da  iluminação  na  Praça  localizada  na  esquina  das  Ruas  Dona  Ecilda  e  Cap.
Raimundo,  Bairro  Freitas.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos Vereadores  Everaldo,
Thiago, Nelson e Marquinhos. 02) À SMSMU, solicitando providências quanto a falta de iluminação na
Estrada do Horto Florestal, na Av. Ruben Berta, do início do mato próximo à entrada da Base da Brigada
Militar, até a divisa com São Leopoldo, próximo ao portão da Unisinos. Aprovado por unanimidade, com
a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Dr.  Jarbas,  Dr.  Link  e  Nelson.  Vereador  Maquinhos  –  01)
Parabenizando o Procurador que pediu a prisão preventiva de Lula. Aprovado com a associação dos
Vereadores Thiago e Jorge e votos contrários dos Vereadores Dr. Link e Prof. Edson.  02) Ao Prefeito,
solicitando que seja atendida a Escola Municipal Getúlio Vargas, que está em baixo d'água, pois os
esgotos estão todos entupidos. Aprovado por unanimidade.  03)  À SMSMU, solicitando a retirada de
entulhos da Rua João Rodrigues, próximo ao nº 101. Aprovado por unanimidade, com a associação do
Vereador Volmir. Vereador Everaldo – 01) À SMSMU, solicitando a iluminação da praça da Igreja São
José, no Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Volmir e Thiago.
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Vereador Dr. Jarbas – 01) Ao Prefeito, c/c à Empresa Real Rodovias e SMST, solicitando estudo para
viabilizar o itinerário das lotações que passam no Bairro Bela Vista, para que adotem o sentido inverso
nos  horários  de  saída  das  escolas  da  região.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Nelson, Thiago, Everaldo e Bancada do PT. Questão de Ordem o Vereador Jorge disse que,
não é uma defesa à Empresa Real Rodovias, mas esteve na Empresa em razão de que estão saindo
muitas reivindicações e criticas desta Casa, porque as lotações que tem ar condicionado, não estavam
trafegando em determinados locais. Segundo a Empresa Real Rodovias, os os veículos novos são muito
longos e em alguns pontos da cidade não tem como trafegar. Não havendo mais Requerimentos Verbais
a serem feitos, foi lido o Projeto que aguarda Parecer das Comissões. Passou se a votação do Projeto:
PROC. nº 20032/2016 –  Origem do Poder Executivo – Mens. nº 003/16 - “Institui o estacionamento
rotativo pago, denominado 'área azul', do Município de Sapucaia do Sul – Estado do Rio Grande do Sul ”.
NESTA DATA, discutiram o Projeto os Vereadores Volmir, Dr. Jarbas, Marquinhos e Prof. Edson,
que solicitou adiamento de votação, pedido este que foi aprovado por unanimidade. Devendo
retornar ao Plenário em 17.03.2016. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Neste
instante os Vereadores Prof. Edson, Dr. Link e Jorge, retiraram-se do Plenário.  Vereador Nelson – 06
min. Cumprimentou a todos. Falou sobre o trabalho que os Vereadores vem fazendo nesta Legislatura,
se vê pelo número de Projetos aprovados, o trabalho, a lisura, é exemplo para os candidatos que estão
chegando aí. Disse ter conhecido Vereadores de outros mandatos que quando acontecia o Recesso
Parlamentar, ficam quase que direto fora do Município, no entanto nessa legislatura quase todos os
Vereadores  trabalharam direto,  embora  alguns Vereadores  consigam ficar  uns vinte  dias  em Santa
Catarina, entende que tem direito porque trabalharam o ano inteiro. Disse que os candidatos tem que
mostrar trabalho, respeitar o trabalho dos atuais Vereadores, a população quer saber o que vão fazer e
as propostas, e essa Legislatura é exemplo, inclusive houve uma reportagem positiva na RBS, coisa que
nunca havia acontecido, pois Sapucaia sempre foi mal falada. Disse que falar até papagaio fala, mas
quer ver nas urnas, pois se vê no Facebook cidadãos que não tem dez votos, “meter pau no governo ou
fake, sem vergonha, que se mascaram para falar de Vereador. O cara tem que dizer que é fulano de tal.
Disse que quando o Vereador Marquinhos tem alguma coisa pra falar, ele fala aqui, numa da últimas
Sessão inclusive, falou mal do Partido do Presidente da Câmara, do PMDB de Sapucaia e são todos
amigos,  mas  fala  na  Tribuna  e  não  escondido atrás  de  um fake.  Disse  que agora  tem técnica  de
conhecer quem são os fakes e de onde, e agora tem uns vagabundos, sem vergonha, que vem dentro
da Câmara,  assistir  a  Sessão e depois  coloca um fake,  não tem coragem de dizer  que esteve na
Câmara. Isso é uma falta de respeito e todos sabem quem são. Então o cara fala bobagem, porém quer
ver o trabalho que está sendo feito, nesta Câmara sem nenhuma denúncia, no entanto tem gente que se
esconde atrás de um fake pra falar. São uns doentes, loucos que falam bobagens no  Facebook, não
segura nada e nem tem dez votos na rua e todo mundo sabe quem são inclusive comentam entre os
Vereadores, mas eles não tem coragem de vir falar aqui, porque o trabalho dos Vereadores é orgulho
pra todo mundo, de tão bom que se tem nesta Casa três pré candidatos a Prefeito fortes: Dr. Jarbas -
Vice-Prefeito, Volmir e Dr. Link – Prefeito. O Vereador Marquinhos em aparte disse aos Vereadores que
se retiraram, que apenas gostaria de informar, a prisão preventiva do Lula foi pedida e eles vão se reunir
pra pagar fiança, mas prisão preventiva não é afiançável. Continuando o Orador, agradeceu e encerrou.
Vereador Dr. Jarbas – 06 min. Tempo cedido pelo Vereador Thiago Batista. Disse que dentro do que
havia comentado em seu último pronunciamento, não vai repetir aqui, porém faltou um adendo, que
faltava colocar e o Vereador Marquinhos gentilmente lhe cedeu um tempo para que possa falar, mas no
entanto quer trabalhar com mais detalhes. Falou da parceria que fizeram aqui envolvendo PSDB e PP,
na pessoa do querido Gordo do Agendão e esse baixinho que vos fala, antes mesmo de ganhar as ruas
no forma da Lei,  ela já está se mostrando importante para o Município,  se não vejam: até já  tinha
comentado  mas  acha  que  tem que  ser  enfatizado  nessa  Tribuna,  a  Senadora  Ana  Amélia  Lemos,
destinou  aqui  uma emenda de  duzentos  mil  reais,  para  investimento  no  Hospital  Municipal  Getúlio
Vargas. Foi feito contato com a Direção do Hospital para providenciarem o Projeto, porém afirmou que já
havia  conseguido outras  emendas no passado,  mas tem um buraco negro  e  todos sabem se não
tivermos em cima, o dinheiro vai e vem do Município. Disse que essa parceria tem se mostrado útil ao
Município e para nossa felicidade na terça-feira a noite, recebeu ligação do Deputado Marchezan do
PSDB. Portanto, vejam a riqueza desse momento, desta parceria, independente de cores partidárias o
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Município  está  acima de tudo.  O Deputado Marchezan  também aprovou uma emenda no valor  de
duzentos e cinquenta mil, para investimentos em esportes e ações preventivas de saúde. Disse que logo
que soube da notícia começou a acionar os contatos, porque se depende muito e aí tem um pouco de
medo da Prefeitura entabular o Projeto, enfim, se cadastrar preencher todo aquele manancial de coisas
da internet. Ligou diretamente para o Prefeito, e para a Larissa, que é a Coordenadora de Projetos, hoje
conversou com o pessoal do Gabinete do Deputado, que afirmaram que a Larissa tinha feito contato,
agora estavam batalhando para poder cumprir os prazos. Disse ter ficado preocupado porque segundo a
Larissa esse valor não faz nem cócegas em uma praça. Respondi que se não faz nem cócegas estão
superfaturando a praça, porque com esse valor da pra fazer uma ótima praça. Disse que o dinheiro está
a disposição mas o interesse é do Município, acredita que esse tem que ser o espirito do Vereador,
independente de Partido, o que interessa é o Partido Sapucaia, independente de questões Partidárias,
quero sim recursos para o Município, venha de onde vier, agora o que não pode acontecer é o que
acabamos de assistir na noite de hoje. Aí os Vereadores se esmeram, o Vereador Volmir através de seu
Deputado,  Vereador  Marquinhos,  todos  se  esmeram,  fazem o  trabalho,  buscam a  emenda,  fazem
parcerias, avisam os responsáveis e os Projetos vêm pra esta Casa até com erros de português, já
aconteceu e hoje são testemunhas, veio o projeto do estacionamento rotativo que é de vital importância
para o fluxo de mobilidade do centro de cidade e adjacências, e novamente veio faltando a metade.
Disse que se não tivesse perdido os cabelos na vida pública, já desanimaria porque você se esmera,
busca emenda, mas chega na hora do Projeto, parece que falta e nem vai dizer e se recusa acreditar
que seja má vontade, mas que tem alguma coisa que não funciona. O Vereador Brambila enalteceu o
trabalho que os Vereadores fizeram para aprovar projetos e todos os Vereadores estão de parabéns,
porém se forem fazer uma estatística,  o que já  voltou do Projeto vindo do Poder Executivo é algo
vergonhoso, pela quantidade e nem vai entrar na qualidade para evitar constrangimento, mas até erro de
português já teve, erro jurídico então, mas não é pessoa mais gabaritada para analisar a questão jurídica
mas  sabe que já vieram erros grosseiros jurídicos aqui, e este estacionamento vem revestido de um
caráter no mínimo dúbio, pela questão do Decreto e de eximir a prestadora. Disse que desde que se
tornou contribuinte, bem novo, sabe que quem presta serviço para companhia telefônica, quem ganha
concessão de canal de tv, telefone, internet, luz, água, tem obrigações sim, pois estão acostumados de
mandar Requerimentos cobrando da AES SUL soluções para questões de moradores e eles respondem,
muitos até indo as vias de fato juridicamente, e indaga por que a prestadora do rotativo seria diferente.
Falou  que  está  com  muita  ansiedade,  aguardando  a  vista  deste  Projeto,  que  seja  corrigido  esse
problema que ainda acredita que foi por lapso que aconteceu, senão não adianta se esmerar para fazer
Projetos, aprovar, muitas vezes discutir, se daqui a pouco quem vai executar o Projeto bota tudo a
perder, como já colocaram na emenda do Deputado Roso há uns anos, onde a emenda ficou três meses
parada, os papéis numa gaveta e o dinheiro foi embora, só podendo lamentar isso e pedir que não se
repita.  Por  Questão de Ordem,  anunciou já  fez  o comunicado oficial,  mas que estará  ausente  nas
próximas duas Sessões em virtude de uma viagem de estudos para o exterior, e que estará de volta em
dez dias. Agradeceu e encerrou. Vereador Volmir (06 min.): Cumprimentou a todos. Disse que queria
falar  sobre  democracia,  capitalismo  e  socialismo.  Nós  vivemos  um país  capitalista,  se  não  houver
emprego e dinheiro, não é possível pagar água, luz, comprar o alimento. No socialismo, o nome já diz,
divide-se tudo, ao cúmulo da antiga União Soviética, uma filha entregou o pai porque ele tinha dez quilos
de farinha a mais do que ele podia,  teve que entregar  ao Governo e foi  preso.  Notava-se que no
socialismo,  as  lideranças socialistas  viviam em palácios,  se alimentavam nem só de dez quilos  de
farinha, mas de pães importados. Disse que desde seu primeiro dia na Casa, três milhões para a Escola
Rosane Amaral Dias, que começou a obra, e está lá com os pilares erguidos no meio do mato, com o
mosquito  da  dengue  presente,  sumiu,  “o  gato  comeu”.  Foi  aprovado  na  Casa  recursos  destinados
liberados pela Caixa Federal três milhões e meio para aquisição de caminhão e retro para limpeza da
cidade, virou notícia no Vale dos Sinos, palestra na ACIS, e sumiu o dinheiro. Foi aprovado oitocentos e
noventa e oito mil, onde o Vereador Thiago Batista parabenizou o Prefeito quando apresentou na ACIS
toda a revitalização do calçadão, e mais cento e setenta e quatro acessos a cadeirantes e melhoramento
de calçada na região central,  afirmou que deve-se comemorar o aniversário de dois anos, pois não
aconteceu nada. Aprovação de vinte e dois milhões para duplicação da Av. Justino Camboim, que além
de não ter sido duplicada é uma “buraqueira” só. Vinte e quatro milhões da revitalização do Arroio José
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Joaquim,  que  desde  sete  anos  estão  fazendo  e  não  sai  do  lugar.  Isso  é  gestão  pessoal?  Isso  é
capitalismo o dinheiro! Socialismo é aquele onde tem triplex, sitio, onde o povo não tem farinha, mas
temos banquetes, isso é muito triste. Disse que ontem a noite esteve no Loteamento Vida Nova, quase
lá no Colina e embora tendo uma caminhonete Duster, teve que sair de ré, porque de frente ela patinou
e não saia, pois tem valeta com mais de quarenta centímetros e quando os moradores reclamam do
atoleiro, que tem que fazer valetas, tem que dar uma olhada na rua, ele diz quem sabe sou eu, ergue a
lâmina  e  vai  pra  casa.  Questionei  sobre  o  Secretário,  responderam que o  Secretário  vem dá uma
voltinha de carro e vai embora, portanto sem condições. Disse que ao sair dali foi para o Bairro Sete,
Trensurb, onde tinha outra reunião. Senhores Vereadores, vou dizer o mesmo que disse no Vida Nova e
tenho certeza que qualquer um dos senhores diria o mesmo, uma reunião com cerca de quinze pessoas,
me senti envergonhado em ser Vereador. Quando reclama a população, que a lotação não está indo, o
Vereador Brambila tem razão, nós temos que ter vergonha dessa administração, dessa incompetência
pura, porque eles não arrumam e a lotação não tem condições de chegar lá, isso que é triste. Senhores
Vereadores, um pleito está se aproximando, sou pré candidato a Prefeito, pra fazer gestão porque o que
ai está, me desculpem os colegas Vereadores da base, não pode ficar. É uma vergonha para nossa
cidade, tem as Rua Major de Souza Lima, Jorge Lacerda, que desce do viaduto e quantas providências
foram pedidas, porque vai morrer gente e simplesmente não fazem nada, nesta hora temos que ter
vergonha de ser Vereador, porque a gente cobra dessa administração incompetente e o Prefeito não faz
gestão e o cidadão é nosso cliente, e o cliente tem que ser tratado com respeito, coisa que não estão
fazendo. Disse que nossas escolas iniciaram o ano letivo uma vergonha, no meio do mato, sem uma
faixa de segurança pintada, isso é incompetência pura e nós vamos acabar com isso ano que vem,
porque  terá  um  administrador  público  descente  nesta  cidade.  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 dezenove horas e quarenta e cinco 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, 10 de março de 2016.

                                                                                 JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                         (Caco) 
              Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO
               (Avelino Barbeiro) 
               Vereador Secretário            
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