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Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis (19.04.2016),
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 19ª 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);  LUCIANO  (PT);  Dr.  LINK  (PT);
NELSON (SD); MARQUINHOS (PSB); CACO (PMDB); THIAGO (PSDC); JORGE (PSD); Dr.
JARBAS (PSDB); AVELINO (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 ao Vereador Avelino Barbeiro – Secretário, a leitura de um
trecho bíblico. Passou-se ao  ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE: Passou-se a Leitura
dos Expedientes Recebidos: Mens. nº 013/16; Proc. nº 20.046/2016 – Projeto de Lei Legs. de
origem do Vereador Marquinhos; Proc. nº 20.047/2016 – Projeto de Lei Legs. de origem do
Vereador  Avelino;  Memorandos  nºs  01/16  e  02/16  do  Gabinete  do  Vereador  Avelino;
Memorando nº 06/16 do Gabinete do Vereador Dr. Jarbas; Memorando sem nº do Gabinete
do Vereador Marquinhos; Ofc. do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sapucaia
do Sul – SIMSS; Ofcs. nºs 97/2016 e 98/2016 da PGM; Ofcs. do Gabinete do Prefeito de nºs
513/16 e 514/16, 550/16 à 554/16, 608/16 à 634/16; Ofcs. da SMS; Ofc. da AES Sul; Ofc. nº
1458/16 da Secretaria da Segurança Pública; Ofc. nº 038/16 da SME; Memorando nº 017/16
da  Guarda  Municipal;    Ofc.  nº  580/16 – GP;  Ofc.  nº  019/16  –  SMF;  Ofc.  nº  020/16 –
COMCIDADE;  ATAS  nºs  9746  e  9747,  que  foram  aprovadas  por  unanimidade,  sem
retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Passou-
se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador  THIAGO  –  01)  Ao  Pastor  João  Vieira,
parabenizando  pela  passagem  do  seu  aniversário.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Dr.  Link,  Caco,  Everaldo  e  Nelson.  02) À  SMO,  solicitando
limpeza na caixa da boca de lobo, refazer o quadro e trocar a tampa da mesma, pois está
quebrada,  localizada  na  Rua  São  Lázaro,  nº  255,  Bairro  Capão  da  Cruz.  Aprovado  por
unanimidade.  03) À SMO, solicitando dragagem do Arroio José Joaquim, no Bairro São José.
Aprovado por unanimidade. Vereador NELSON – 01) À SMSMU, solicitando a mudança de
local de uma parada de ônibus que está quase em frente ao portão de uma empresa na
Avenida Primor, nº 250. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, c/c à SMEC e SMSMU,
solicitando  novamente  um  recuo  em  frente  ao  Colégio  Santos  Dumont.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Luciano e Thiago. 03) Ao Prefeito, c/c à
SMO, solicitando limpeza no Arroio José Joaquim, no Bairro Sete. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Caco, Volmir e Thiago. Vereador LUCIANO – 01) À SMEC,
c/c  ao SENE, parabenizando pelo modelo de gestão da merenda o qual  apresentaram a
Prefeitura de Triunfo. Aprovado com associação do Vereador Dr. Link e votos contrários dos
Vereadores Dr. Jarbas, Volmir, Thiago e Marquinhos. 02) À Guarda Municipal, parabenizando
pela aula inaugural de trânsito e a continuidade do Projeto Escolinha de Trânsito. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson e Dr. Link. Vereador JORGE – 01)
Ao Prefeito, c/c à SMST, solicitando a pintura dos cordões ao lado da Escola Alberto Santos
Dumont, evitando acidentes de trânsito que ocorrem com a saída de um caminhão de um
morador em frente a Escola. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Marquinhos, Nelson e Volmir.  Vereador VOLMIR – 01) À SMSMU, c/c à SMMA, solicitando
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limpeza,  corte  de  mato  e  ajardinamento  nas  Praças  localizadas  no  Loteamento  Jardim
Anchieta. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos, Everaldo,
Thiago e Avelino. 02) À SMSMU, c/c à SMMA e SMO, solicitando limpeza e recolhimento de
entulhos na Avenida José Joaquim, próximo ao antigo Nacional no Bairro COHAB. Aprovado
por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Nelson  e  Marquinhos.  Vereador
MARQUINHOS  –  01) Aos  familiares  da  Sra.  Julieta,  condolências  pelo  seu  falecimento.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Avelino, Caco, Jorge e Nelson.
02) Ao Deputado Pompeo de Matos, voto de repúdio ao mesmo, pelo fato de se abster na
votação do impechment da Presidente Dilma. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Nelson e Jorge. 03) Ao 33º BPM, parabenizando os sargentos Lara, Linhares,
Guerin e Farias, bem como, os demais envolvidos na ocorrência de nº 2136, dos indivíduos
que  estavam  aterrorizando  os  moradores  do  Bairro  Jardim  América.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Everaldo e Nelson. 04)  À SMST,
c/c  à SMO, solicitando a colocação de quebra-molas na Rua Francisco de Assis  Soares.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Nelson  e  Everaldo.
Vereador EVERALDO – 01) À SMO, solicitando a realização de operação tapa buracos na
Estrada dos Ramires. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge e
Nelson.  02) À  SMO,  solicitando  recapeamento  asfáltico  na  Avenida  Justino  Camboim.
Aprovado  por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Avelino, Nelson, Jorge e
Marquinhos.  Vereador Dr. JARBAS – 01) Ao Presidente da Comissão de Educação desta
Casa,  Vereador  Luciano,  solicitando  que  a  mesma  convoque  a  empresa  que  fornece
alimentação às escolas do município, para que compareça à esta Casa em audiência pública
para debater com a Comissão, Vereadores e representantes da comunidade escolar acerca
da  qualidade,  eficiência  e  na  preparação  dos  serviços.  Aprovado  por  unanimidade,  o
Requerimento  será  Em Nome da  Casa.  02) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMH e  SMO,  solicitando
informações e orientações acerca da Rua Paes Lemes, Bairro Parque Joel, no que tange à
numeração  dos  lotes,  pavimentação  e/ou  calçamento.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Volmir e Marquinhos.  03) Ao Prefeito, c/c à SMH e Secretaria
Estadual de Habitação, solicitando informações acerca da situação da área de terra ocupada
por moradores no Bairro Carioca e dos encaminhamentos junto à estas Secretarias. Aprovado
por  unanimidade,  com associação dos Vereadores Volmir,  Marquinhos,  Everaldo e  Jorge.
Vereador AVELINO – 01) Ao Prefeito, c/c à SMEL, solicitando providências para melhorar o
estado  em  que  encontra-se  a  praça  esportiva  dos  Blocos  da  COHAB.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Everaldo e Nelson. 02) Ao Prefeito, c/c à SMP
e SMMA, solicitando limpeza no Loteamento Encosta da Floresta, nas praças, bem como, nas
calçadas existentes onde o mato tomou conta e existe uma proliferação de insetos. Aprovado
por unanimidade. Vereador NELSON – 04) Condolências aos familiares do Sr. “Paulão”, pelo
falecimento  de  sua  mãe.    Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador
Marquinhos.  Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereador THIAGO –
(06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou  falando sobre o excelente trabalho do Pastor João
Vieira, como Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Sapucaia, deixando
sua homenagem ao mesmo, um Pastor que tem desenvolvido um grande trabalho já nos
primeiros dias aqui em Sapucaia, no campo missionário, considerando até um desafio ter que
representar a altura um pastor tão querido que partiu para eternidade, que era o Pastor Bento
Alcebíades Teixeira, que desenvolvia a mais de trinta anos um trabalho em nossa cidade,
portanto chega o Pastor João para bem representar a família evangélica em nossa cidade,
motivo de orgulho para o Vereador Orador em ser amigo deste Pastor,  se alegra em poder
fazer  esta  homenagem,  pois  representa  uma  Igreja  onde  existem  diversas  pessoas  que
também trabalham na estruturação da família, recuperação de drogados, uma comunidade
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evangélica  da  qual  o  Vereador  Orador  faz  parte,  deixando  a  sua  homenagem,  o  seu
agradecimento de público, ao Pastor João Vieira e a toda a sua família,  que chegaram a
nossa cidade para representar uma pessoa tão querida que era o Pastor Bento  Alcebíades
Teixeira. Agradeceu e encerrou.  Vereador VOLMIR – (06min.)  – Cumprimentou a todos.
Disse que tem muito orgulho de trabalhar, desde seus treze anos de idade, quando teve sua
carteira assinada pela primeira vez, mas até hoje não teve a felicidade de trabalhar  em nosso
Município,  mas mesmo trabalhando em Porto Alegre, no último pleito e  com poucos recursos
foi o Vereador mais votado, do contrário o Vereador Luciano com toda fortuna que gastou não
fez  nem  a  metade  dos  votos,  exigindo  respeito  portanto,  pois  trabalha  muito  por  nossa
comunidade, muitas vezes fiscalizou a merenda do município que era arroz e chuchu. Em
aparte o Vereador Marquinhos disse que se o Vereador Volmir tivesse a campanha milionária
que o Vereador Luciano teve faria mais votos que o próprio Prefeito. Continuando o Vereador
Orador disse que a quinze dias atrás se manifestou sobre a sujeira na entrada da cidade,  na
Avenida Lúcio  Bitencourt,  a  limpeza ocorreu mas levou quatorze dias  de trabalho,  isto  é
gestão pública, mas ressaltou que tem orgulho de trabalhar, quando quer protestar protesta
no domingo, depois do horário de expediente faz sua política, visita seus eleitores e amigos,
já  o  Partido  dos  Trabalhadores  faz  protesto  em  dia  de  trabalho,  parece  então  que  não
trabalham, ocupam a praça central em Porto Alegre a semana inteira, bem como, considerou
o Vereador Orador que a abertura do Processo de Impeachemt parecia um circo, eram abraço
pra mãe, pro pai, pra esposa, enfim, mas também vimos a manifestação dos representantes
do povo brasileiro, assim como no povo temos todo tipo de pessoas, médicos, advogados,
dentistas, também temos ladrões, safados, aqueles deputados nos representam, lembrando
que no seu Partido tem muito Deputado safado que pegou dinheiro do Mensalão, mas nunca
tivemos no País  uma corrupção como agora temos,  não podemos compactuar  com uma
situação dessas, fica triste quando um outro Vereador lhe diz que trabalha, pois a moda nesta
cidade é não trabalhar, é ser político, mas  o povo está cansado de político safado, o povo
quer gente que trabalha igual o cidadão, senão trabalharmos nenhum político leva comida as
nossas mesas, e agora um Vereador diz que o Vereador Orador trabalha fora de Sapucaia,
que não vive em Sapucaia, mas aqui criou seus filhos, um destes fez faculdade e voltou para
o  município, morando na casa do Vereador, seu pai,  que mora a vinte e quatro  anos no
mesmo endereço, casa esta construída com o suor seu e de sua esposa, agora ouve que
trabalhar é crime nessa cidade,  isto é um dia de tristeza nessa Casa, o Vereador Orador ouvir
que trabalha fora e por isso nem conhece a cidade, convida a todos para lhe acompanharem
em todas suas visitas,  para ver  se conhece ou não a cidade,  ironizando que talvez  não
conheça a cidade, não more na cidade, não trabalhe em sua vida e que todo mês quem sabe
alguém deposite um valor na sua conta para viver, isso é triste, considera que vai ter que
fazer o seguinte,  vai  pegar uma lona,  ir  para uma praça  dizer  que é trabalhador,  lá  vai
começar a chorar,  enfim, ressaltando o Vereador Orador que esta foi uma das Sessões mais
tristes da sua vida, onde ouviu que o brasileiro não pode trabalhar, tem que viver de esmolas
dos  outros.  Agradeceu e  encerrou.  Vereador  JORGE –  (06min.  cedidos  pelo  Vereador
Everaldo) – Cumprimentou a todos. Iniciou dando um aparte ao Vereador Marquinhos. O
Vereador Marquinhos disse que o Prefeito não faz gestão pública, ele faz congestão pública,
por  ser  péssimo administrador,  além de fraudar  licitação,  motivo pelo qual  foi  condenado
através de representação deste Vereador, não é gestão pública ter um viaduto apodrecido,
que  o Vereador já fez requerimento a respeito, pelo lixo, buracos e  assaltos, sendo a maior
piada que viu até agora foi o requerimento sobre a merenda, arroz com chuchu como modelo
de  gestão  pública,  piada  maior  ainda  o  movimento  sem terra,  pois  a  “bandilma”  vai  ser
cassada, o Lula Ladrão vai pra cadeia, dizerem que vão fazer greve, nunca viu vagabundo
fazer greve. Continuando o Vereador Orador disse que o Vereador Nelson está de parabéns,
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pelo requerimento seu solicitando o recuo na calçada da Escola Santos Dumont, pedido que
já foi feito em outro mandato também, mas tem a opinião de que será difícil ser atendido por
isso  pediu  o  Vereador  Orador  pelo  menos  a  pintura  naquele  local,  para  não  mais
estacionarem naquele local, ressaltando quanto ao caminhão que há na casa em frente a
escola, que já causou com suas saídas até acidentes. Falou que viu mais uma vez o serviço
tapa buracos sendo feito de maneira errada, o que considera um descaso com o dinheiro
público, sendo que o principal responsável é o Prefeito, que infelizmente está rasgando o
dinheiro da população, remendos mal feitos, que daqui a pouco estarão todos abertos, bem
como, a sujeira nas ruas do município, que está precisando também de atenção, o Secretário
de Mobilidade se não se cuidar vai  infartar de tantos problemas para resolver.  Disse que
infelizmente não se ateve ao requerimento do Vereador Luciano, sobre a merenda, mas agora
vendo melhor considera que o Vereador Luciano foi infeliz com seu requerimento, pois o que
se  houve  de  reclamações  sobre  a  merenda,  parabenizar  foi  um  absurdo.  Agradeceu  e
encerrou.  Vereador Dr. JARBAS – (02min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou dizendo que
com  todo  o  respeito  que  tem  pelo  Vereador  Luciano,  considera  que  o  mesmo  está  “se
espichando” ao dizer que Vereador não conhece Sapucaia, pois o Vereador Luciano conhece
a Câmara de Vereadores,  é um Vereador  magnata que ficou três anos na Secretaria  de
Educação para que legislar e se misturar com os Vereadores que andam em contato com a
população,  aí  vem  aqui  e  faz  uma  barbárie  dessas,  um  requerimento  pra  constranger
Vereador, pois ele vai sair daqui depois da Sessão e vai ligar para o Prefeito para dizer quem
votou contra, ressaltando o Vereador Dr. Jarbas que votou contra o requerimento do Vereador
Luciano e votaria mil  vezes se fosse preciso, pois é coerente, citando o exemplo que na
semana  anterior  votou  favorável  a  matérias  de  interesse  do  Governo  mas  também  da
comunidade,  portanto  deve  o  Vereador  Luciano  aprender  a  conhecer  a  Câmara  de
Vereadores  e os seus colegas,  antes  de querer  constrangê-los aqui  nesta  Casa,  pois  o
Vereador Luciano não é mais Vereador que ninguém, não é mais homem que ninguém,  não é
mais sabido que ninguém aqui dentro, é tão eficiente quanto qualquer um dos outros, mas irá
creditar tudo isso pela inexperiência do Vereador Luciano por ter ficado três anos na SMEC e
apenas seis  meses como Vereador,  talvez  tivesse alguma dificuldade no embate com os
demais Vereadores, enfim, agora volta acha que é tudo igual, mas são todos legisladores,
todos  bem  votados,  todos  sabem  o  que  fazem  aqui,  votam  o  que  for  de  interesse  da
população  independente  de  quem  venha,  seja  do  governo  ou  não,  mas  não  servirá  de
capacho para o Vereador Luciano depois ligar para Prefeito e dizer quem votou contra ou não,
estão ali as atas e as gravações disponíveis, para toda a população, para quem quiser ver
todos  os  seus  votos  que  ocorreram  nesta  Casa.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador
MARQUINHOS – (04min.  cedidos pelo Vereador Dr.  Jarbas) –  Cumprimentou a todos.
Iniciou  dizendo  que  foi  tragicômico  o  que  o  Vereador  Luciano  fez,  mas  fez  o  que  todo
“petralha” faz, citando como exemplo que no seu Partido ladrão é ladrão, mas no PT ladrão é
mártir, agora vem aqui um nobre representante da “petralha” em nível nacional, que formaram
a maior  organização criminosa que saquearam os  cofre  públicos  do país,  ainda jogando
pedras em Vereador  que não teve campanha milionária, o Vereador Luciano, mas que em
sua campanha o Prefeito obrigou os Ccs a  trabalharem para o Vereador, para não perder
seus empregos,  lembrando o Vereador Orador algumas palavras do Vereador Dr. Jarbas em
seu pronunciamento,  no qual  citou expressões como “menos homem ou mais  homem” e
“fofoqueiro”,  isto  sem  querer  o  Vereador  Marquinhos  gerar  nenhuma  animosidade  entre
Vereadores. Em aparte o Vereador Dr. Jarbas disse que usou e se precisar repete os termos,
pois se sentiu constrangido, com o “papelão” que foi o requerimento do Vereador Luciano,
mas agora já está aprovado requerimento para que o Vereador Luciano chame esta empresa
para vir à Câmara esclarecer, se o Vereador Luciano tiver razão, irá o Vereador Dr. Jarbas se
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curvar por ser coerente. Continuando o Vereador Orador disse que  acha muito estranho, pois
como um Vereador vai ser capacho, por exemplo, acaba a votação o Vereador Luciano liga
para o Prefeito e diz que o Vereador Dr. Jarbas votou contra algo referente ao Prefeito, este
responde  que vai  tirar os cargos do Vereador Dr.  Jarbas, bem como, diz também que o
Vereador Luciano deveria ter sido o mais votado nas eleições, mas não foi,  quem fez mais
votos foi uma humilde servidora de uma secretaria, a Sra. Raquel, que segundo o Vereador
Marquinhos vai fazer o triplo de votos nestas eleições. Em aparte o Vereador Dr. Jarbas disse
que não tem cargos em nenhuma Secretaria. Continuando o Vereador Orador disse que no
domingo passado, com a votação na Câmara dos Deputados, foi o início para acabar com a
maior organização criminosa, chefiada pelo “Lula ladrão” e pela “Bandilma”, ressaltando que
quem vota junto com o PT, quem apoia o PT, é simplesmente cúmplice de ladrão. 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, 19 de abril de 2016. 
                                                                                                
                                                                                  
                                                                               JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS

                       (Caco) 
             Vereador Presidente 

            AVELINO MAZZUCHELLO
                  (Avelino Barbeiro) 
                 Vereador  Secretário
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