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Aos  dezessete  dias  do  mês  de  novembro  do  ano  de  dois  mil  e  quinze

(17.11.2015),  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 75ª 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: NELSON (SD); AVELINO (PTB); CACO (PMDB); EVERALDO
(PRB); THIAGO (PSDC); Dr. LINK (PT); MARQUINHOS (PSDB); JORGE (PSL); Dr. JARBAS
(PMDB); Prof. EDSON (PT) 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:  Convite  da Comissão de Economia e
Desenvolvimento Sustentável da ALERGS; Circular nº 0187-32/15 – DIR do OCERGS; Leitura dos
Expedientes  recebidos:  Ofício  nº  2115/2015  –  GP;  Ofício  nº  509/2015  da  FHGV;  Ofício  nº
2114/2015 – GP;  Ofício  nº  014/2015 –  SMTCES,  em resposta  ao Requerimento  nº  1938/15;
Convite do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado para solenidade alusiva ao 107º aniversário da
OM; Ofício Circular nº 35/2015 – GP-CS da AGERGS, convidando para a Audiência Pública nº
07/2015; Ofício nº 225/2015 – SMS em resposta ao ofício nº 1785/2015 – DL; Indicações nºs
057/15 e  058/15,  de Origem do Vereador  Thiago e  Prof.  Edson,  respectivamente;  Pedido de
Informação de Origem do Vereador Marquinhos nº 013/2015 e Mensagem Executiva nº 069/2015
– “Dispõe sobre a criação, composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho
do Povo de Terreiro do Município de Sapucaia do Sul e dá outras providências”. ATAS nº 9685 e
9686, que foram aprovadas por unanimidade, sem retificações nem alterações.  Passou-se
ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das Indicações: PROC. nº 19926/197/2015 –
Origem  Vereador  Thiago  Batista  –  Indicação  nº  057/15  -  “Encaminha  Proposição  pedindo
aprovação  para  uma  INDICAÇÂO  ao  Prefeito  Municipal,  solicitando  o  calçamento  da  Rua
Eldorado,  Bairro  Pedro  Simon”.  Aprovada  por  unanimidade.  PROC.  nº  19927/198/2015  –
Origem Vereador Prof. Edson – Indicação nº 058/15 - “Encaminha Proposição pedindo aprovação
para uma INDICAÇÂO ao Poder Executivo Municipal, para que envie a esta Casa Legislativa para
instalação  de  um  marco  em  homenagem  aos  cinquenta  anos  de  Leonismo  no  Município”.
Aprovada por unanimidade.  Votação do Pedido de Informação:  PROC. Nº 19928/199/2015 –
Origem Vereador  Marquinhos  –  Pedido  de  Informação  nº  013/2015  -  “Ao Prefeito  Municipal,
requer:  1.  Cópia  do  contrato  social  de  prestação  de  serviços  das  empresas  JOB  e  Labor
registrados  na  Junta  Comercial  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul;  2.  Cópia  do  contrato  de
prestação de serviço entre Prefeitura Municipal e fornecedores JOB e Labor; 3. Qual a planilha
orçamentária publicizada aos interessados em participar do processo licitatório; 4. Qual o valor
orçado  para  salários  nominais  dos  empregados  contratos,  custo  com  encargos  sociais  e
trabalhistas, e a taxa de serviço utilizada e 5. Quais os critérios utilizados para a contratação de
mão de obra”.  Aprovado por unanimidade.  Requerimentos Verbais:  Vereador Dr. JARBAS –
01)  À família  Rutkoski,  condolências  pelo  falecimento  do  Sr.  Márcio  Rutkoski.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Avelino,  Marquinhos,  Volmir,  Caco,  Thiago,
Everaldo, Nelson e Bancada do PT.  02)  À SMO c/c Prefeito, solicitando cobertura de buracos e
manutenção na Estrada dos Ramires, que recentemente foram colocadas britas, e com as chuvas
trouxe um transtorno ainda maior para o fluxo de automóveis, pedestres e até animais no local. 



Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge  e  Volmir.  Vereador
EVERALDO – 01)  À SMST,  solicitando sinalização de quebra-molas  na Rua Rio  de Janeiro,
próximo a ERS 118, pois a pintura encontra-se apagada, prejudicando assim os condutores que
transitam  no  local.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  MARQUINHOS  –  01) À  AES  Sul,
solicitando troca de lâmpadas na Rua Rui Ramos, Bairro Silva, pois houve a troca de três postes,
porém  esta  rua  e  outra  ao  seu  entorno  estão  às  escuras.  Aprovado  por  unanimidade  com
associação dos Vereadores Volmir e Dr. Jarbas.  02)  À SMST, solicitando colocação de quebra-
molas na Rua Arlindo José Gross,  pois com a retirada dos redutores “olhos de gato” acabou
gerando  um  perigo  para  os  moradores.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Caco e Everaldo. 03)  À SMO, solicitando limpeza dos dutos escoadores de águas
pluviais na Rua Esplanada, nº 67, pois toda vez que chove a água adentra as residências no seu
entorno. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir, Caco e Everaldo.
Vereador VOLMIR – 01) À SMS c/c Prefeito, solicitando fornecimento de protetor solar com fator
de proteção maior  para  os agentes de saúde do Município.  Aprovado por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Caco,  Dr.  Jarbas  e  Avelino.  02)  Ao  Superintendente  do  DNIT,
reiterando requerimentos para intervenção na BR 116, próximo ao km 254, pois no local está
havendo um desmoronamento da pista asfáltica. Aprovado por unanimidade com associação dos
Vereadores Avelino, Dr. Jarbas, Nelson, Marquinhos e Bancada do PT. Vereador JORGE – 01) Ao
Prefeito c/c Secretaria Habitação, indagando por que as casas do Programa Minha Casa Minha
Vida  que  estão  prontas  no  Município  não  são  entregues  às  famílias  que  estão  destinadas,
reduzindo assim os custos para o Município com o pagamento do aluguel social. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos, Caco, Volmir  e Nelson  .  Vereador
PROF. EDSON – 01) Ao Prefeito c/c SMDH, parabenizando pela abertura oficial da Parada LGBT,
que foi um sucesso total no calçadão. Esse movimento possibilita aos sapucaienses a quebrarem
o tabu do preconceito e respeitarem as diferenças. Aprovado com associação dos Vereadores
Marquinhos,  Caco,  Bancada  do  PT e  02  (dois)  votos  contrários  dos  Vereadores  Everaldo  e
Thiago.   02)  Ao Prefeito  c/c  SMDS,  parabenizando pela  7ª  edição  do “CRAS até  você”  que
ocorreu  hoje  no  Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores
Nelson e Dr. Link. 03) Ao Prefeito c/c SMDH, SMED e Diretor Luciano da SMDH, parabenizando
pelo  início  da Semana da Consciência  Negra no Município.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereador Dr. Link, Nelson e Marquinhos.  Vereador NELSON - 01) À SMGG c/c
Prefeito, solicitando para que envie o Projeto de Lei das Subvenções que já foi aprovado nesta
Casa até a penúltima Sessão deste ano, pois se deixar para o ano que vem, muitas instituições
passarão  por  dificuldades  financeiras,  pois  vão  receber  as  verbas  em  atraso.  Aprovado  por
unanimidade. 02) À SMED c/c Prefeito, reiterando requerimento feito nesta Casa para a cobertura
simples do Colégio Tiradentes,  pois os alunos passam calor  e tomam chuva constantemente.
Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores  Marquinhos,  Caco e Dr.  Jarbas.
Vereador THIAGO – 01)  À SMO, solicitando recapeamento asfáltico na Rua Otacílio José Luz,
esquina com a Av. Justino Camboim, próximo ao posto de gasolina. Aprovado por unanimidade
com associação dos Vereadores Volmir e Caco. 02) SMO, solicitando recapeamento asfáltico na
Av.  Justino  Camboim,  próximo  ao  nº  1526.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do
Vereador Nelson. Vereador AVELINO – 01) Ao FHGV, parabenizando à equipe que organizou a
festa que realizada no Clube Sete de Setembro,  pois além de cuidar da saúde de Sapucaia,
mostraram que sabem fazer excelentes festas. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores  Volmir,  Caco,  Nelson  e  Bancada  do  PT.  02)  À  SMO,  solicitando  com  urgência
operação tapa-buraco na Av. Copacabana, pois a mesma está em péssimo estado. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Everaldo, Dr. Jarbas, Nelson, Dr. Link, Volmir e
Jorge.  Não  havendo  mais  Requerimentos  Verbais  a  serem  feitos,  passou-se  a  leitura  dos
Processos aguardando parecer das Comissões e aguardando prazo de adiamento. PROCESSO
EM 2ª  DISCUSSÃO E  VOTAÇÃO:  PROC.  nº  19909/180/15  –  Origem do  Poder  Executivo  –
Mensagem nº 060/15 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 069/15 – “Dispõe sobre a criação, 



organização e institucionalização do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes”. Em 12.11.15,
discutiram  o  Projeto  os  Vereadores  Marquinhos,  Volmir,  Everaldo,  Prof.  Edson  e  Nelson;
encaminhou  a  votação  o  Vereador  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.  Passou-se ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Neste momento, por questão de ordem, o Vereador Volmir se ausentou da Sessão, em
função  do  preparo  que  precisa  fazer  para  se  submeter  a  cirurgia  na  próxima  quinta-feira.
Vereador NELSON (06 min.) - Cumprimentou a todos. Disse: “Na última Sessão, o Dr. Link falou
que  os  Projetos  aqui  na  Câmara  desciam  goela  abaixo,  inclusive  houve  divergência  entre
Vereadores de oposição, onde o Jorge discordou e o Marco, eterno opositor do PT e não das
pessoas do PT, disse que era verdade. Pelo que eu acompanhei esses tempos todos, os Projetos
eram sim de goela abaixo, chegavam aqui fechados, não era do seu tempo, Vereador Jorge. Dr.
Link quis dizer que era antigamente, há uma ou duas Legislaturas ninguém sabia o que era votado
aqui. Eu peguei umas leis que foram votadas aqui, que é de dar medo, doações de terreno pra
isso ou aquilo, e hoje não acontece mais aqui nesta Legislatura”. Em aparte, o Vereador Jorge
disse:  “Em  goela  abaixo  não  existe  mais,  mas  vêm  alguns  mal  elaborados,  que  as  vezes
precisamos ajudar, o senhor também é parceiro para ajudar, né?”. Retomando, o Vereador Nelson
disse: “Aqui os próprios Vereadores da Base ficam em dúvida as vezes e discutem. Não adianta
tentar convencer uma coisa que é mentira! Tem muitos que estão pagando, vão pagar processo
mais adiante por ir muito atrás de Secretários mal informados. As vezes 99% tem uma opinião
certa do Projeto e tem 1% que diz que não é. Não adianta tentar convencer dizendo que o Projeto
é correto, porque é mentira! O Vereador da Base tem que ser escutado e respeitado! Eu nunca fui
assim, sempre tive opinião própria,  e depois  de tomada uma decisão,  nem o Barack Obama
muda. É preciso analisar, buscar a verdade, senão vai ser pago na Justiça. Parabéns, Dr. Link,
pela coragem de falar que os Projetos antigamente eram colocados de goela abaixo”. 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:
“Hoje não vou ser contundente, vou ser reflexivo e fazer um elogio ao Edson Portilho, pessoa
humana, que doou um rim para um sobrinho. Sempre foi um batalhador pela diversidade, domingo
estava lá na Parada LGBT, eu estive até lá junto com minha esposa às oito e meia, combatendo à
discriminação.  Agora vem a crítica:  Por que este ranço com os servidores públicos,  o qual  o
senhor é (eu disse que não ia ser contundente, mas já começo a ser) e eu também sou? Hoje vi
de  forma  contundente  e  veementemente  o  Vereador  Edson  Portilho  querendo  empurrar
novamente  goela  abaixo  um  Projeto,  porque  se  não  tem  goela  abaixo  me  explique  como
aprovaram trezentos  mil  para  o  carnaval  e  o  RPV e  não  aprovaram o vale  alimentação  dos
professores. Não é só do seu Partido, mas sabe quanto se esvai pelos ralos da corrupção no
Brasil por ano? Cem bilhões! Claro que isso vem lá dos nossos parentes da escória portuguesa,
quando Cabral chegou aqui. Mas o que eu questiono, e depois Vossa Senhoria tem o tempo para
me contraditar,  é  que  temos que combater  a  corrupção,  e  não  o  servidor  público,  faça esta
reflexão! Eu vi de maneira contundente os Vereadores Brambila, Thiago e Everaldo dizerem não a
colocar goela abaixo esse Projeto do Prefeito dos triênios lá na Sala das Comissões, e o Vereador
Edson disse que tinham que votar e discutir sim, mas que quinta- feira teria que entrar o Projeto.
Vereador, vamos aqui coibir toda a forma de corrupção, se nós desconfiarmos, não precisaremos
discriminar  servidores públicos que fazem concurso como o senhor  o fez,  como eu fiz,  entre
milhares  de candidatos querendo aquela  vaga,  agora  ao assumirmos vamos combater  a nós
mesmos? E eu pergunto: onde fica a coerência? E eu tenho que respeitar o Brambila que aqui foi
criticado, usaram o nome dele lá na Vargas e ele votou contra aquele Projeto! Eu tenho feito
diversos Pedidos de Informação e em nenhum desses pedidos estou maculando a imagem do seu
Governo  ou  Partido!  Hoje  fiz  um  Pedido  de  Informação,  pois  15  servidores  da  saúde  me
procuraram, informando que a empresa Labor não está pagando seus salários desde o dia 09.
Falei com o Secretário da Fazenda, e disse que depositaram sexta-feira e a outra parte segunda-



feira. É isso que temos que combater! E o Pedido de informação é para saber se a Labor e a Job
está fornecendo serviços à Prefeitura, pois domingo foi manchete em rede nacional por fraudar
licitação. Quando nós terminarmos com esses ralos da corrupção, nós não precisaremos estar
nos contraditando, radicalizando e nem fazendo reflexões. Este é o bom combate que todo o
Brasil quer hoje diuturnamente. Vamos respeitar os servidores públicos”. Agradeceu e encerrou.
Vereador AVELINO (06 min) -  O Vereador dispensou seu tempo.  Vereador Prof. EDSON (06
min.) -  Cumprimentou a todos. Disse: “Eu havia me preparado para falar sobre a Semana da
Consciência Negra,  sobre os preconceitos em relação à orientação sexual,  mas também não
posso deixar de responder algumas questões que o Vereador Marquinhos colocou, ele que vem
há muitos anos na política, é muito habilidoso, inteligente, e consegue em uma fala ter vários viés.
Uma hora fala no rim, outra hora fala no LGBT, carnaval, Nelson Brambila, Dr. Link, mas eu tenho
que divergir quando ele afirma questões que nem foram discutidas nesta Casa. Existe um Projeto
na Casa que ainda está com a Comissão de Legislação e Justiça sobre o novo Plano de Carreiras
para os novos concursados, que ainda não aconteceu a votação, nem o Projeto chegou a esta
Casa. Vamos primeiro por partes, vamos analisar na Comissão; já estivemos conversando com o
Executivo, porque ainda há dúvidas de alguns colegas. Não vamos prejudicar nenhum servidor
que está trabalhando! Não vamos retirar nenhum direito ou vantagem! Se for retirar vantagens ou
direitos  não  passará  nesta  Casa  nem  na  Comissão!  Não  temos  o  direito  de  tirar  nenhum
vencimento ou vantagem dos nossos colegas, eu sou funcionário público! Jamais faria uma coisa
dessa!  Enquanto o Projeto  estiver  na Comissão,  nós vamos esgotar  o  diálogo,  e nós vamos
conversar entre os três e os demais colegas, inclusive com o Presidente da Casa, nós não vamos
botar goela abaixo! Até por que esse Projeto está há quanto tempo nesta Casa? Há mais de um
mês! As coisas são ditas ao Plenário nesta Casa muitas vezes por quem não tem a informação
provilegiada  que  nós  temos,  e  fica  o  dito  pelo  não  dito.  Como nós  não  temos  um meio  de
comunicação eficaz para estar lá no bairro ou vila dizendo que é isso ou aquilo,  fica por isso
mesmo.  O  Projeto  não  chegou  ao  Plenário,  e  quando  chegar,  nós  teremos  a  chance  e
oportunidade de votar favorável ou contra. E repito, se esse Projeto retirar direitos e vantagens
dos servidores, com certeza não será aprovado. Gostaria que nós tivéssemos a paciência de Jó
para conviver  com as diferenças,  assim como lá no calçadão onde estávamos em centenas,
milhares  de  pessoas  das  duas  da  tarde  às  dez  da  noite,  passaram  por  lá  homossexuais,
heterosexuais, famílias, crianças e idosos, todos festejando a 2ª Parada Gay em Sapucaia do Sul
sem nenhuma discriminação”. Agradeceu e encerrou. Neste momento, por questão de ordem, o
Vereador Jorge disse que o Vereador Prof.  Edson se contradisse ao dizer que o Projeto não
estava na Casa, e logo depois disse que estava com a Comissão.  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 cinquenta 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, 17 de novembro de 2015.
                                                                                  

                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                         (Caco) 
              Vereador Presidente 

        AVELINO MAZZUCHELLO 
              (Avelino Barbeiro)
              Vereador Secretário


