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                         Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis (18.02.2016), 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 2ª 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);  MARQUINHOS  (PSDB);  JORGE  (PSL);  Prof.  EDSON  (PT);
NELSON  (SD);  THIAGO  (PSDC);  Dr.  LINK  (PT);  Dr.  JARBAS  (PMDB);  CACO  (PMDB);
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 – Secretário, a leitura de um trecho bíblico. Passou-se ao ESPAÇO
DO PEQUENO EXPEDIENTE:  O Vereador  Avelino  –  Secretário,  fez Leitura  dos  Expedientes
Recebidos: Indicações Origem do Vereador Thiago Batista; Memorando nº 020/2016/ADM; Ofícios
nºs 111/2015; 114/2015 e 108/2015 – SEMAS; Ofícios nº 2260/2015 e 2432/2015 – GP; Ofícios
nºs 576/2015 e 580/2015 – Fundação Hospitalar Getúlio Vargas; Ofícios nºs 075/2016; 118/2016;
128/2016; 129/2016;  131/2016;  132/2016;  142/2016;  143/2016;  144/2016;  145/2016;  146/2016;
147/2016; 149/2016;  150/2016;  151/2016;  152/2016;  153/2016;  154/2016;  155/2016;  156/2016;
221/2016;  222/2016;  237/2016  todos  do  Gabinete  do  Prefeito;  Convite  para  inauguração  das
novas instalações do Centro de Atividades SESI e da Escola de Ensino Médio Arthur Aluízio Daudt
e Respostas da AES Sul aos Requerimentos Verbais nºs 0726/2015 e 2154/2015. ATAS nºs 9708
e  9711,  aprovadas  por  unanimidade,  sem  retificações  nem  alterações.  Passou-se  ao
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das Indicações: Todas de Origem do Vereador
Thiago  Batista:  PROC.  n°  19941/16  –  INDICAÇÃO  n°  004/16 –  “Ao  Prefeito,  solicitando
recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Sergipe, Bairro Camboim, Sapucaia do Sul.
PROC. n° 19942/16 – INDICAÇÃO n° 005/16 – Ao Prefeito, solicitando recapeamento asfáltico
em toda extensão da Rua Rosário,  entre  as Ruas Maurício  Cardoso e  Salgado Filho,  Bairro
Jardim, Sapucaia do Sul.  PROC. n° 19943/16 – INDICAÇÃO n° 006/16 – Ao Prefeito, solicitando
recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Heitor Jardim, Bairro Freitas, Sapucaia do Sul.
PROC. n° 19944/16 – INDICAÇÃO n° 007/16 – Ao Prefeito, solicitando recapeamento asfáltico
em  toda  extensão  da  Rua  Nonoai,  Bairro  Freitas,  Sapucaia  do  Sul.  PROC.  n°  19945/16  –
INDICAÇÃO n° 008/16 – Ao Prefeito, solicitando recapeamento asfáltico em toda extensão da
Rua Otávio Azambuja, Bairro Freitas, Sapucaia do Sul.  PROC. n° 19946/16 – INDICAÇÃO n°
009/16 – Ao Prefeito, solicitando recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Rio Grande,
Bairro  Dihel,  Sapucaia  do  Sul.  PROC.  n°  19947/16  –  INDICAÇÃO n°  010/16 – Ao  Prefeito,
solicitando  recapeamento  asfáltico  em  toda  extensão  da  Rua  Delfim  Moreira,  Bairro  Dihel,
Sapucaia  do  Sul.  PROC.  n°  19948/16  –  INDICAÇÃO  n°  011/16 –  Ao  Prefeito  Municipal,
solicitando recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Genoíno Sampaio, Bairro Cohab-
Casas,  Sapucaia  do  Sul.  Todas  aprovadas  por  unanimidade.  Passou-se  aos  Requerimentos
Verbais:  Vereador Thiago – 01)  À SMSMU, solicitando a limpeza geral  nas proximidades da
Escola José Plácido de Castro, Bairro Walderes. Aprovado por unanimidade, com a associação do
Vereador Nelson e Bancada do PT. Vereador Nelson – 01) À Empresa Real Rodovias, solicitando
informações sobre o andamento do pedido feito nesta Casa para cobertura da parada de ônibus
na Av. Sapucaia, próximo a Rodoviária. Aprovado por unanimidade.  02)  Ao Tabelionato Mariani,
solicitando que seja  revista  possibilidade para  que o  mesmo permaneça aberto  ao meio  dia.
Também elogia a melhora no atendimento nos últimos meses. Aprovado por unanimidade, com a
associação  do  Vereador  Thiago.  Vereador  Prof.  Edson  –  01)  Ao  Prefeito,  c/c  à  SMED,
parabenizando pela abertura do ano letivo de 2016. Aprovado por unanimidade, com a associação
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do Vereador Dr. Link.  02)  Ao Prefeito, c/c à SMED, parabenizando pela reforma no auditório da
Escola Vanessa Ceconet. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Dr. Link. 03)
Ao  Prefeito,  c/c  à  UAB  (Universidade  Aberta  do  Brasil)  Sônia  Garcez  e  toda  sua  equipe,
parabenizando  a  formação  dos  professores  da  rede  municipal  pela  realização  de  cursos  de
graduação superior,  pós graduação e cursos de extensão.  Aprovado por unanimidade,  com a
associação do Vereador Dr. Link.  Vereador Jorge – 01)  Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando a
realização de sela trinca em um enorme buraco, na Av. Mauá, próximo a Rua São Marcos, bem
como em outras ruas da cidade onde existem rachaduras. Aprovado por unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Volmir e Marquinhos. Vereador Volmir – 01) À SMO, solicitando mais
uma vez, em caráter de urgência, o desentupimento com hidrojateamento na rede cloacal da rua
Cabrália, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Thiago, Everaldo, caco, Marquinhos e Dr. Jarbas. 02) À SMSMU, solicitando o ensaibramento da
Travessa  Justino  Camboim,  Bairro  Sete.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Jorge,  Nelson,  Thiago  e  Marquinhos.  Vereador  Marquinhos  –  01)  Ao  Prefeito,
solicitando que esclareça a esta Casa, sobre o questionamento do Prof. Cledir Rocha Pereira,
sobre o uso de seu nome e de sua assinatura de forma indevida,  o que em tese se houver
confirmação  caracterizará  crime.  Aprovado  por  unanimidade.  02)  Ao  Prefeito,  c/c  à  Guarda
Municipal, solicitando que informe a esta Casa, quais câmeras de vigilância estão funcionando, já
que o servidor ocupante de cargo de confiança, Sr. Rudi Lima, afirmou estar funcionando apenas
as câmeras em frente ao Supermercado Bender e Lajeadense, ambos de familiares do Secretário
de  Indústria  e  Comércio  Marcos  Bender,  integrante  da  administração  petista.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Volmir. 03) Ao Comandante do Corpo de
Bombeiros, solicitando a retirada de uma cachopa de marimbondos que está impedindo a família
do  Sr.  Ênio  de  sair  da  residência,  situada  na  Rua João  Fernandes  Primeiro,  nº  65,  casa  7.
Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Caco.  Vereador Everaldo – 01)  Às
SMST e  SMO,  solicitando  a  colocação de um quebra-molas  na  Av.  João  Pereira  de Vargas,
próximo  ao  Supermercado  São  Luiz.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Marquinhos e Dr. Jarbas. 02) Às SMST e SMO, solicitando a colocação de redutores
de velocidade na Rua dos Sábias, próximo a Escola Walmir Martins. Aprovado por unanimidade,
com a associação do Vereador Jorge e Bancada do PT. 03) À SMSMU, solicitando o patrolamento
na Rua das Testemunhas, Bairro Novo Horizonte. Aprovado por unanimidade, com a associação
do Vereador  Volmir.  Vereador Dr.  Jarbas – 01)  À SMS, solicitando informações sobre se os
médicos cubanos do Programa Mais Médicos no Município de Sapucaia do Sul, estão engajados,
e, qual suas atribuições e associação nas ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, com o
Zika Vírus, dengue entre outras. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Thiago, Volmir, Marquinhos e Caco.  02)  À SMSMU, solicitando urgentemente a limpeza na Rua
Osvaldo Aranha, esquina com Torpedeiro Bertioga e Iraí – Bairro Três Portos, pois há duas casas
em terrenos abandonados e estão criando todo o tipo de insetos e devido ao acumulo de lixo e
entulhos  o  local  tem  servido  para  usuários  de  drogas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Marquinhos e Volmir e Bancada do PT.  03)  À Família do Sr. João
Carlos do Nascimento (João do Cavaco), externando condolências pelo falecimento do mesmo.
Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores. Vereador Avelino – 01) À
SMO, solicitando operação tapa buraco na Av. Copacabana. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Nelson e Dr. Jarbas. 02) À SMO, solicitando operação tapa buraco na
Rua Padre Réus, ao lado do cemitério da Primor. Aprovado por unanimidade, com a associação
do  Vereador  Volmir.  03)  À  SMO,  solicitando  operação  tapa  buraco  na  Av.  José  de  Alencar.
Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Volmir.  Vereador Nelson – 01)  À
SMST, solicitando a colocação de quebra-molas na Av. Sete de Setembro, próximo do local onde
era o  Restaurante  do  Scopel.  Aprovado  por  unanimidade.  Não havendo  mais  Requerimentos
Verbais,  foram  lidos  os  Projetos  que  aguardam  Pareceres.  Passou-se  ao ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Vereador  Volmir  –  02  min.  Cedidos  pelo  Vereador  Caco.:
Cumprimentou a todos. Agradeceu o Vereador Caco pela cedência do tempo e disse que seria
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antiético falar mal da Administração, por isso vai usar o tempo para defender os Vereadores pois
durante os três anos que está nesta Casa, tiveram harmonia, algumas discordâncias políticas e
administrativas, mas nunca se ofenderam ou faltaram com respeito uns com os outros. Portanto,
não é por ser um ano político que vão começar a se ofenderem, chamando uns aos outros de
safado e sem vergonha, até porque não é o estilo de ninguém. Disse que ontem recebeu a visita
do Sr. Volmar Souti, cidadão sapucaiense que foi atingido em 14 de outubro pela chuva de pedras,
como grande parte dos moradores da cidade. Esse cidadão muito sério e humilde, fez todo o
processo,  porém até  então  não  ganhou  as  telhas.  O  cidadão  foi  lhe  procurar  mas  não  é  o
Vereador Volmir ou outro Vereador, que dá as telhas. Disse que a Prefeitura de Sapucaia do Sul
adquiriu as telhas e a Defesa Civil com a Secretária Municipal de Assistência Social  fizeram o
serviço  de  distribuição.  Disse  ter  ligado  ao  Sr.  Clóvis  –  Comandante  da  Guarda  Civil  e
Responsável pela Defesa Civil, ele agendou para o Sr. Volmar ir conversar com ele. Disse que,
pasmem os Senhores, diz isto porque conhece a pessoa embora não seja seu eleitor, mas é uma
pessoa  de  ombridade,  simples  e  muito  sério.  Ele  disse  ao  cidadão  que  os  Vereadores  se
cotizassem e cada um pagasse do seu bolso, dos seus recursos, dois ou três dias do trabalho do
freteiro, aí haveria condições de colocar em dia todas as entregas que estão pendentes, pois
estão em débito com o caminhão. Disse que das telhas que foram compradas, um milhão de reais
sairam desta Casa, economia deste Poder Legislativo. Disse que ele não tem direito de dizer isto,
portanto, gostaria que o Presidente da Casa e Líder de Governo, levasse o seu repúdio a este
cidadão, porque é falta de respeito com a Casa e com os Vereadores. Agradeceu e encerrou.
Vereador Marquinhos – 04 min. Cedidos pelo Vereador Caco.: Cumprimentou a todos. Disse
que este ano há um pleito  eleitoral,  portanto,  deve-se parar  com esta baixaria no  Facebook,
porque a própria oposição criaram  fakes, pra xingar o Gordo por exemplo, que é da oposição.
Disse que o Dr. Link dando risada, bem faceiro, entrou no gabinete dizendo que estava tranquilo,
realmente tem que estar tranquilo, como que agora sou candidato de oposição ao Dr. Link e ao
Caco, que são da base petista, vou dizer, que houve falcatrua nesta Casa. Se houve falcatrua, eu
e  os  outros  Vereadores,  são  mais  falcatruas  porque  não  foi  exercida  a  função  fiscalizatória,
portanto,  deve-se  parar  com  essa  baixaria.  Disse  ter  sido  questionado,  sobre  o  Gordo  ser
candidato. Questiono também, porque o Rudi não ser candidato, assim como Everaldo, Thiago,
Brambila, que arrogância e prepotência, pois a Constituição é clara, todos são iguais perante a
Lei. Disse que não devem partir para um pleito eleitoral, com baixaria e ofensas. Disse ser um dos
que mais critica o Dr. Link no Facebook, porém criticas políticas, nunca pessoais. Disse que o Dr.
Link é uma atitude inteligente do PT, porque é um grande candidato e não vamos nós aqui partir
para  baixaria,  pessoalizar  críticas  pessoais.  Disse  que  deve-se  fazer  criticas  políticas,  não
pessoais, para mudar a sistemática de Sapucaia, porque eleição aqui tem até porrada, inclusive
na eleição passada “eu e o caco nos agarramos no laço”, o que ficou chato para os dois, portanto,
vamos elevar o nível. Questionou, porque o Jarbas não pode ser candidato, o que temos contra
ele? Disse que as pessoas que não aceitam o que aconteceu nesta Casa e é de onde partem as
criticas, nessa Legislatura não houve nenhuma agressão física de Vereadores o que era comum
anteriormente, inclusive por o Vereador que está falando. Agora mantiveram nível e não vão partir
para a baixaria, vão fazer uma campanha decente, baseada em projetos políticos para Sapucaia.
Elogiou o Vereador Everaldo, que disse na última Sessão que Sapucaia precisa de um Prefeito
digno, não que o Prefeito atual não seja digno, mas precisam mais competência. Isto é uma critica
política  e  é  assim  que  o  povo  quer.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Dr.  Link  –  06  min.:
Cumprimentou a todos. Disse que o Vereados Marquinhos tem razão, pois a campanha politica é
mais importante, porém ainda existem pessoas que torcem pela baixaria em Sapucaia mas vai
acabar, pois pessoas que fazem políticas de baixo nível, acabam desacreditadas. Agradeceu as
criticas políticas do Vereador Marquinhos, são divergências políticas e não pessoais, inclusive não
tem divergência pessoal com nenhum Vereador, por isso tem certeza que a campanha nesta Casa
será limpa e sem baixaria, como eram acostumados algumas pessoas que já foram desalijadas da
política sapucaiense e espera que essas pessoas fiquem onde estão. No entanto, é muito fácil no
Facebook se esconder atrás de um fake para dizer baixaria sem provas e não aparecer cara a
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cara. Disse ter a certeza que vai melhorar, inclusive já melhorou nos últimos anos é inegável,
podem  falar  da  Administração  do  nosso  Prefeito,  mas  no  entanto  ele  conseguiu  um
apaziguamento  politico  na  cidade,  o  PT conseguiu  que  a  politica  evoluísse,  e  esperam  que
continue evoluindo,  em discussões de ideias,  não de baixaria,  mas infelizmente vai  aparecer
algumas baixarias de figuras que estão nos últimos suspiros da política se Deus quiser. Agradeceu
e encerrou.  Vereador Marquinhos – 06 min.:  Cumprimentou a todos. Falou sobre a aberração
que ouviu. Há um ditado popular que diz: 'É melhor fazer ouvidos de mercador'. Ou como diz o Dr.
Link, então eu estou louco! Disse que o Dr. Link falou uma aberração política, que a Administração
atual que vai fazer oito anos, fez crescer a cidade. Disse concordar que cresceu, que nem rabo de
cavalo, pra baixo. Elencou, Prefeito Ballin, Link, que são petistas e os petistas destruíram a nação
brasileira  e  o  nosso  Estado,  aí  vem aqui  dizer  que  Sapucaia  cresceu.  Começa  pela  saúde,
solicitou  que  o  Dr.  Link  explique,  pois  em todas  Administrações  anteriores  tinha  pediatria  no
Hospital Getúlio Vargas. Questionou, onde que está a nossa pediatria. Foi para Esteio, com o
aval do Dr. Link, Prof. Edson e do Prefeito Ballin. Questionou, como aquela senhorinha que mora
nos bairros, vai se deslocar até o Hospital São Camilo, pois as pessoas não têm dinheiro para
pagar uma passagem. Porque, agora a passagem é R$ 3.20, isso porque o Prefeito descumpriu
um Projeto de Lei de minha autoria, votado nesta Casa, que todo aumento de passagem teria que
passar por esta Casa, com planilha de custos para ser discutido junto com a comunidade. Disse
que o Prefeito coincidentemente com a proximidade das eleições em outubro, fez um agrado ao
amigo Pedrotti, aumentou a passagem para R$ 3.20, e com esse aumento como as pessoas se
deslocarão até o  Hospital  São Camilo.  Disse que já  teve a  experiência,  no Hospital,  o  setor
emergencial funciona bem, porém, o não emergencial a pessoa espera de cinco horas até dez
horas, como já viu pois “in loco” foi lá fiscalizar, isso não é espera e sim tortura. Em aparte, o
Vereador Jorge disse que ano passado, foi comprada uma ambulância para o Município, porém,
até então não tem noticia sobre onde está a ambulância e se está trabalhando. Disse que ontem
uma família da Rua Ivoti, nº 489, ficou desde as oito horas da manhã, até as dezoito horas para
conseguir uma ambulância, pegar transportar uma pessoa que vegeta em cima de uma cama.
Esse  é  o  nosso  Município  que  trabalha  bem  na  área  da  saúde.  Continuando,  o  Vereador
Marquinhos  agradeceu  ao  futuro  Secretário  de  Obras  do  Município.  Falou  sobre  o  Vereador
Jorginho,  que  deve  ser  o  Secretário  de  Obras,  disse  que  foram  “in  loco”  ver  a  buraqueira
escancarada em Sapucaia,  hoje os buracos estão esperando em fila para entrar porque é só
cratera, foram lá e o Jorginho dizia que o serviço estava mal feito, porque já trabalhou nessa área,
inclusive o Engenheiro Tadeu concordou, olhem a sinceridade do Tadeu, que disse na faculdade
aprendem a teoria, a pratica quem sabe é o Jorginho. Disse que o Vereador Jorginho dizia que
estavam maquiando os buracos e que duraria de dois a três meses, no entanto não durou três
meses. Ai dizem que essa Administração cresceu, isso é um acinte aos ex-Prefeitos, aos quais
todos foi crítico. Agradeceu e encerrou.  Vereador Nelson – 06 min.: Cumprimentou a todos. Em
especial  os candidatos a Prefeito presentes na Casa,  que são grandes nomes e precisam de
candidatos qualificados, há os nomes do Dr. Link, Volmir Rodrigues e Vilmar Lourenço, inclusive,
Vilmar Lourenço fez dezessete mil votos na última eleição. Disse que a Câmara de Sapucaia do
Sul, mudou muito também, antes o que acompanhávamos aqui era uma vergonha, inclusive está
o Vereador Marquinhos que confirma que anteriormente saiam no soco, agora melhorou bastante,
não tem falcatrua, também não sabe se existia, ouvia falar mas ninguém prova. Disse que foi um
grande orgulho participar  dessa Legislatura,  conseguiram colocar  alguns projetos,  o  Vereador
Marquinhos também, não sabe se serão executados. Disse que apresentou os Projetos Parada
Segura, Recolhimento de Carcaças e Semana da Capoeira, entre outros, isso mostra que estão
trabalhando e esse trabalho agora será avaliado. Disse que alguns candidatos falam baboseiras,
não tem qualificação, geralmente são pessoas que não conseguiram ou saíram de cargos. Disse
que Sapucaia não pode aceitar candidatos pra pegar cargo. Falou que o Dr. Jarbas é um grande
nome.  Disse que se for candidato, fará dez mil votos a mais de que esses candidatos que falam
baboseiras,  pois  trabalha  sério,  honesto,  portanto  os  onze  Vereadores  estão  trabalhando,
mostrando serviço e os  candidatos a Prefeito  devem ser  qualificados.  Agradeceu e encerrou.
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Vereador Dr. Jarbas – 02 min. Cedidos pelo Vereador Thiago.: Cumprimentou a todos. Disse
que numa rápida passagem por Tramandaí, foi procurado por uma autoridade daquele Município,
com  um  questionamento  que  lhe  deixou  preocupado.  Fica  feliz  pela  cedência  do  tempo  e
certamente o Dr. Link que fala em seguida pode auxiliar. Disse que é uma questão que lhe deixa
muito preocupado, no que tange a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, que também responde
pelo  Hospital  de  Tramandaí.  Fez  um  relato  assustador  na  questão  dos  pagamentos  aos
funcionários,  prestadores  de  serviços,  médicos,  técnicos  e  pessoal  de  apoio  e  manutenção,
estaria critico e funcionários teriam recebido no mês de janeiro apenas vale, solicitou que seja
corrigido, pois isso vai gerar passivo, na sua modesta opinião e um dia terá que ser pago, vai ser
cobrado e vamos chamar de sócio mantenedor primordial a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas,
e o Município de Sapucaia do Sul,  portanto,  teme que alguém terá que pagar a conta e não
gostaria que fosse o Município de Sapucaia do Sul, portanto precisam refletir para não embretar
mais as finanças do Município. Agradeceu e encerrou. Vereador Dr. Link – 04 min. Cedidos pelo
Vereador Thiago.:  Cumprimentou a todos.  Disse que ainda bem que o Vereador Marquinhos
trocou de óculos, porque agora ele vai conseguir enxergar melhor se a cidade não desenvolveu na
Administração do PT. Disse que hoje tem dez postos de saúde, hospital que funciona, que tem
problemas assim como outros hospitais têm, tanto que se ir  com a carteirinha do IPE para o
Hospital  Mãe de Deus agora,  não vai  sair  de lá  antes das três horas da manhã,  então todo
sistema de saúde do Rio Grande do Sul está com problema. Disse que aqui tem escolas de
educação  infantil  sendo  construídas,  a  escola  da  COHAB  que  foi  construída  com  recursos
próprios, tem a UPA vinte e quatro horas em andamento, construíram uma praça da juventude, a
praça do Bairro Vargas que será inaugurada, tiveram articulações do Programa Minha Casa Minha
Vida  e  viaduto  da  nossa  cidade.  Em  aparte,  o  Vereador  Marquinhos  questionou  qual  obra
municipal  com  dinheiro  exclusivo.  Continuando,  o  Vereador  falou  sobre  a  regularização  de
diversos bairros do Município; Ginásio da Escola Alfredo Juliano e muitas outras coisas, portanto
não podem deixar de enxergar esse tipo de evolução na cidade, óbvio que exitem problemas, mas
a cidade evoluiu nesses anos que a Administração petista está no Governo. Disse que há um
exemplo,  uma solicitação de devolução,  que está em torno de doze milhões de um Governo
anterior ao do PT, por mau uso e desvio de dinheiro da área da saúde, inclusive pode trazer os
documentos que comprovam o Município precisa devolver este valor para o Ministério da Saúde.
Disse que até agora veio verba federal para obras e o Prefeito colocou contrapartida do Município
e se fosse só tampar os buracos, não teria contrapartida e a cidade estaria bonita bem recapeada,
portanto, foi opção do Prefeito investir na área da saúde, pode ser que futuramente se invista em
recapeamento, cultura em coisas da cidade, ou seja, mobilidade urbana que realmente a cidade
necessita,  pois  há  buraco  mas  já  existe  um  contrato  assinado  para  operação  tapa  buraco.
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  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, 18 de fevereiro
de 2016.

                                                                                 JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                         (Caco) 
              Vereador Presidente 
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               (Avelino Barbeiro) 
               Vereador Secretário            
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