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                                        Ao primeiro dia do mês de dezembro  do ano de dois mil e
quinze (01.12.2015), 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 79ª 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:  EVERALDO
(PRB);  AVELINO (PTB);  THIAGO (PSDC);  Dr.  LINK (PT);  CACO (PMDB);  NELSON
(SD);  JORGE (PSL); Prof. EDSON (PT); Dr. JARBAS (PMDB); MARQUINHOS (PSDB).
Ausência justificada do Vereador Volmir. 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:  Mensagens nºs 072/15 e 073/15;  Convite  para a
Cerimônia  de  entrega  da  premiação  aos  vencedores  do  XXVII  Jogos  Escolares  do
Município de Sapucaia  do Sul – JEMUSA 2015;  ATA nº 9673, que foi aprovada por
unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE: Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereador AVELINO – 01) À SMO,
solicitando com urgência solução para o problema na Rua Sancho de Tovar, Bairro Capão
da  Cruz,  pois  a  mesma  está  em  péssimo  estado  de  conservação.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Everaldo.  02) Ao  Sr.  Arlenio  da  Silva,
parabenizando por este mandato como Prefeito em exercício, desejando-lhe que Deus lhe
dê  boas  ideias,  para  que  assim aumente  a  felicidade  do  povo  sapucaiense,  com os
melhores trabalhos pela comunidade. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Nelson, Everaldo e Prof. Edson. Vereador THIAGO – 01) À SMST, solicitando
a colocação de quebra-molas na Avenida Justino Camboim, próximo ao Supermercado
São Jorge. Aprovado por unanimidade.  02) À SMSMU, solicitando a retirada de lixo e
entulho  na  Rua  Vicente  Tessadri,  em  frente  ao  nº  343,  Bairro  Sete.  Aprovado  por
unanimidade.  03) À SMO, solicitando conserto da calçada na Rua Vicente Tessadri, em
frente ao nº 343, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade.  Vereador NELSON – 01)  À
AES Sul, solicitando estudos quanto a viabilidade de instalar uma base para atendimentos
em Sapucaia do Sul, como em outros municípios, sendo que o pedido já foi feito em 2013.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Prof.  Edson,  Dr.  Link,
Thiago, Marquinhos e Everaldo. 02) À SMO, solicitando cobertura de buraco na Travessa
Farrapos,  esquina  com  Travessa  Beira  Campo.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Jorge, Prof. Edson e Dr. Link.   Vereador Prof. EDSON – 01)
Ao Vereador Volmir, desejando-lhe saúde e que a volta ao Poder Legislativo seja rápida,
para realizarem bons debates, em alto nível, bem como, ao seu filho, desejando que  o
tratamento  tenha sucesso  e  o  jovem possa voltar  a  estudar  e  trabalhar,  buscando a
realização de seus sonhos.  Aprovado por  unanimidade,  com associação de todos os
Vereadores. 02) Ao Prefeito, c/c à SMMA e 18º BIMTZ, parabenizando pela recuperação
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da Praça Anchieta,  que resultou benefícios para os moradores do Bairro Jardim Anchieta.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Thiago, Nelson e Dr. Link.
03) Ao Prefeito, c/c à SMS, Ambulatório de Infectologia, SMEC, SMDH, parabenizando
pela ação no centro de Sapucaia que marcou o Dia Mundial contra a AIDS. Aprovado por
unanimidade. Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, c/c à SMSMU e SMMA, solicitando a
retirada de resíduos de um incêndio na Rua Celestino Franco Coutinho, próximo ao nº 43,
esquina com a Avenida Justino Camboim, Bairro Jardim América, pois já está se tornando
um foco de lixão. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Everaldo,
Nelson, Prof. Edson e Dr. Link. Vereador MARQUINHOS – 01)  À SMST, parabenizando
pela pintura realizada no centro da cidade, demarcando novamente todas as sinalizações
de  trânsito  necessárias.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores
Caco, Nelson, Prof. Edson, Dr. Link, Everaldo. 02) À Corregedoria de Polícia, solicitando
que examine denúncia feita à Comissão de Segurança desta Casa, a repeito do que vem
ocorrendo com o Sr. Genésio, que está sendo coagido pelo ex policial Sérgio Luiz Lopes,
devido  a  um  dinheiro  que  pediu  emprestado.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador
EVERALDO – 01) À SMSMU, solicitando limpeza na Rua Eldorado,  no  Bairro  Pedro
Simon. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Prof. Edson
e Dr. Link. Vereador Dr. JARBAS – 01) Ao Presidente do PMDB, Sr. José Carlos Dutra
dos  Santos  (Caco),  cumprimentando  pela  inauguração  da  nova  Sede  Partidária,
desejando-lhe  êxito  nas  suas  atividades  políticas.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Thiago,  Nelson,  Jorge,  Prof.  Edson,  Dr.  Link.  02) Ao
Ambulatório  de  Infectologia,  cumprimentando  a  equipe,  direção,  colaboradores  do
ambulatório,  pelo profissionalismo no atendimento a todos os pacientes que procuram
aquela  unidade de saúde. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Dr. Link e Nelson. Vereador Dr. LINK – 01)  Ao Prefeito, c/c à SMDS, parabenizando pela
festa de fim de ano realizada no Clube Sete de Setembro, do Grupo “Conviver”,  com
grande  sucesso,  bem como,  pelo  excelente  trabalho  realizado  com o  referido  grupo.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Prof.  Edson,
Marquinhos  e  Everaldo.  Vereador  MARQUINHOS  –  03) Ao  Vereador  Dr.  Jarbas,
parabenizando pela contundência e veemência com que se pronunciou na reunião do seu
Partido. Aprovado por unanimidade.  Passou-se  ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES
FINAIS:  Vereador MARQUINHOS – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou fazendo
um apelo ao Líder de Governo Prof. Edson, pois tem dito com muita contundência, com
muita  veemência,  a  respeito  do  que  foi  feito  neste  Poder  Legislativo,  citando
administrações anteriores, como exemplo João Luiz Scopel, que fraudou Licitação, que
quando  o Vereador Orador era Presidente, João Luiz Scopel também queria ser, por isso
dizia o Vereador Orador que se entrasse aqui  os maus feitos iriam voltar e voltaram,
fraudou  licitação,  agora  recentemente  foi  condenado  por  improbidade  administrativa,
também agora foi pedido o afastamento de João Luiz Scopel do cargo em que estiver,
pelo Ministério Público, também foi pedido pelo Prefeito Ballin, fez o Vereador Orador uma
digressão para dizer que o Poder Legislativo está mudando, por exemplo com a economia
que foi feita nas Administrações dos Vereadores Dr. Link e Caco, devolveram um milhão
de reais para ajudar as vítimas de enchentes, para ressarcir os danos, como também para
pagar os funcionários do Hospital Getúlio Vargas, atitudes que o Vereador Orador elogia.
Em aparte, o Vereador Jorge disse que há alguns dias estava sendo muito crítico quanto
ao cadastramento que estava sendo feito para retirada do FGTS, pois as pessoas iam até
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a ACIS, onde a Caixa estava atendendo, lá dificultavam e pediam a documentação tudo
de  novo,  ainda  funcionários  da  própria  Caixa  diziam  que  Sapucaia  ainda  não  tinha
assinado o Decreto, fato que o Vereador Orador não quer acreditar, que um mês depois
das chuvas de pedra o Prefeito esteja dificultando até a assinatura do Decreto, que é um
direito do povo, que segundo informações foi assinado na última sexta feira. Continuando
o Vereador Orador, disse que quem é mais penalizado é maior de todos os poderes, que
é poder  do povo,  que os elege para bem representá-lo.  Disse que algumas pessoas
fizeram empréstimos para comprar as telhas, agora este dinheiro está fazendo falta para
as famílias, portanto o apelo do Vereador Orador aos Vereadores de Base é que estas
famílias  também  sejam  contempladas  com  o  ressarcimento,  claro  que  devidamente
legalizado,  apresentando  as  notas,  com vistoria,  enfim,  pois  é  um dinheiro  que  está
fazendo falta em seus orçamentos, especialmente agora em época de Natal, seria uma
forma de amenizar a situação,  juntos Poder Legislativo e Executivo,  já que fizeram a
economia, de um milhão de  reais, cortando por exemplo os Congressos,  por isso poder
fazer  críticas  as  administrações  anteriores,  atendendo  agora  ao  maior  de  todos  os
poderes que é o poder do povo. Agradeceu e encerrou. Vereador NELSON – (06min.) –
Cumprimentou a todos. Falou acerca dos cadastros feitos pela Caixa, que foi atrás de
melhores informações, falando com o Comandante da Guarda, Sr. Clóvis, que esclareceu
ao  Vereador  Orador  que  os  cadastros  foram  feitos  pela  Prefeitura  e  o  Decreto  foi
assinado,  sendo que todos estes cadastros estavam com o Comandante Clóvis, isto no
mínimo é uma grande falta de respeito, por parte da Caixa não aceitar um cadastro feito
pela Defesa Civil,  agora fica o Gerente da Caixa de Sapucaia culpando o Gerente de
Novo Hamburgo, que culpa o Gerente de Porto Alegre, que culpa alguém do Governo
Federal, enfim,  pessoas dormiram nas filas para pegar senha, pessoas pegaram dinheiro
emprestado em nome de outras, para após devolver com o FGTS, agora a Caixa vai
vistoriar quem ela achar que tem que vistoriar, bem como, está pedindo até fotos originais,
questionando o Vereador Orador se realmente foi este acordo que fizeram para lançar
todo  aquele  cronograma  que  está  nos  folhetos,  sendo  que  o  Comandante  Clóvis
respondeu que “lavou as mãos”, em relação a Caixa, pois toda a mão de obra que houve
foi posta fora, está toda a documentação guardada, mas a Caixa não quis aceitar, fatos
que não tem fundamento, portanto, um trabalho que devem os Edis fazer. Disse que  a
respeito das telhas, o Comandante Clóvis falou que as pessoas que encaminharam seus
pedidos através de protocolo, estão recebendo doação de telhas, não devendo porém
beneficiar ninguém, tem que ser por ordem e por quem mais necessita, pois tem ouvido
muito  “disse  que disse”,  o  Comandante  esclareceu  que  foram fornecidas  telhas para
pessoas que fizeram cadastro pela Prefeitura, tudo documentado corretamente. Falou que
em determinado almoço o Vereador Marquinhos falou muito bem do Vereador Dr. Jarbas
e  do  discurso  do  mesmo  em  reunião  do  seu  Partido,  fato  que  outros  presentes
confirmaram, que foi um belo discurso, bem como, que o Vereador Marquinhos também
falou que se o Vereador Link não estivesse no PT, estivesse em qualquer outro Partido,
não haveria  nem eleição,  nem oposição.  Agradeceu e  encerrou.  Vereador  JORGE –
(02min. cedidos pelo Vereador Avelino) – Cumprimentou a todos. Iniciou questionando
se  a  Caixa  Econômica  tem  critérios  diferenciados  para  Sapucaia,  pois  em  vários
municípios não tem sido assim, mas acredita que não é a Caixa que está complicando,
que  tudo  não  passa  de  balela  de  Prefeito  e  Secretários,  foram  feitos  cadastros  em
diversos  locais,  mas  não  se  sabe  onde  foi  parar  todo  este  material,  isto  é  o  que  a
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comunidade está dizendo, se pelo zero oitocentos as pessoas estão recebendo, isto só
comprova  que  a  atual  Administração está  pecando.  Agradeceu e  encerrou.  Vereador
Prof. EDSON – (04min. cedidos pelo Vereador Avelino) – Cumprimentou a todos. Disse
que  os  Vereadores  que  tem  o  Mandato  nas  mãos,  que  tem  o  privilégio  de  serem
representantes da comunidade, são onze Vereadores eleitos, que bom que estão aqui,
muitos gostariam de estar no lugar dos Edis, mas não puderam, sendo uma grandiosa
tarefa bem representar a nossa população erram e acertam, buscam bons argumentos
para conquistar o voto dos demais,  entende que devem os Edis buscar a informação
correta, pois se houve problema nos cadastros, se as pessoas não foram lá, enfim, entre
outras  coisas,  os  Vereadores  tem o  direito  de  solicitar  esclarecimentos  para  a  Caixa
Econômica à esta Casa,  sugerindo o Vereador Orador que o Presidente da Casa faça um
pedido de esclarecimentos à Caixa, sobre o que está acontecendo com o cadastro dos
nossos munícipes, que não estão sendo respeitados, bem como, viu o Vereador Orador
uma enorme fila, onde pessoas até faltaram ao trabalho para fazer cadastro, pois havia
um curto  espaço de tempo para  inscrições,  sendo necessário  respeitar  a  população,
esclarecer quais são os critérios usados pela Caixa. Disse que temos que intensificar as
campanhas de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, como também câncer
de próstata, retomar este debate nas escolas públicas e particulares, pois o câncer está
matando. 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 trinta e cinco 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, 01 de dezembro de 2015. 
                                                                                                
                                                                                  

                                                                           JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                      (Caco) 
            Vereador Presidente 

            AVELINO MAZZUCHELLO
                   (Avelino Barbeiro) 
                  Vereador Secretário
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