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                         Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano dois mil e dezesseis (28.04.2016), 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 21ª 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:
LUCIANO  (PT);  MARQUINHOS  (PSB);  Dr.  LINK  (PT);  NELSON  (SD);  CACO  (PMDB);  THIAGO
(PSDC); EVERALDO (PRB); Dr. JARBAS (PSDB); VOLMIR (PP); AVELINO(PMDB) e JORGE (PSD).
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 a leitura dos Expedientes Recebidos: Ofício 213/2016 da Fundação Hospitalar Getúlio
Vargas, Ofícios 677-676-675-674/2016 do Gabinete do Prefeito.  ATA nº 9745, que foi aprovada por
unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:
Passou-se aos Requerimentos Verbais:  Vereador Everaldo – 01)  À SMST, solicitando sinalização  e
divisão de pista na Avenida Mauá. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Nelson.
Vereador Jarbas – 01) Aos Correios de Sapucaia do Sul, solicitando designar o CEP para as ruas do
Bairro Bela Vista. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Thiago, Everaldo,
Nelson  e  Volmir.  02)  À  27ª  Coordenadoria  de  Educação,  solicitando  providências  para  a  correta
manutenção e condições da Escola Grupo Escolar Sapucaia, onde as aulas foram suspensas devido a
falta de manutenção em algumas salas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Caco,  Volmir,  Avelino,  Luciano,  Jorge  e  Marquinhos.  Vereador  Marquinhos  –  01)  Ao  Prefeito,
solicitando a notificação da Empresa Pavicon, pois no Bairro Colina Verde, o esgoto está correndo a céu
aberto, o que pode ocasionar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor do Zika Vírus e
doença  do  rato.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  do  Vereadores  Jorge,  Caco,  Nelson,
Everaldo  e  Volmir.  02)  À Secretaria  Estadual  de  Educação,  solicitando  providências  a  respeito  do
professor de sociologia, João Ibis Doti, que está ministrando suas aulas na Escola Ruben Dario fazendo
apologia a seu partido, PC do B, o que configura o crime de improbidade administrativa. Aprovado por
unanimidade.  03)  À SMO com cópia para SMST,  solicitando a colocação de redutor  de velocidade,
quebra-molas, na Avenida Castro Alves nas imediações do nº 782, já que os motoristas estão utilizando
esta via  como pista  de corrida.  Aprovado por unanimidade,  com associação dos Vereadores Jorge,
Nelson e Everaldo. Vereador Volmir – 01) À SMSMU, solicitando limpeza, recolhimento de lixo, capina e
roçada da calçada e barranco, localizados na Avenida Sapucaia, Bairro Primor, embaixo do viaduto da
ERS-118. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Everaldo, Nelson e Avelino. 02)
À SMO, solicitando o desentupimento da rede de esgoto na Rua Olavo Camboim, na quadra que se
encontra  a  Avenida  João  Pereira  de  Vargas,  Bairro  Camboim.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Marquinhos e Everaldo. Vereador Luciano – 01) À Secretaria do Trabalho e
e Procon, parabenizando o Secretário Fernando Carvalho e a Diretora Miriam Grisa, pela audiência
realizada com a empresa AES SUL, na qual a Diretora cobra o aumento da demanda de reclamações
contra  a  empresa,  e  o  atendimento  dos  consumidores  da  loja  da  AES  SUL em Sapucaia  do  Sul.
Aprovado por unanimidade,  com associação dos Vereadores Marquinhos,  Nelson e Dr.  Link.  02)  À
SMED e Diretoria Pedagógica, parabenizando o Secretário Selvino Scheibel e a Diretora Pedagógica
Márcia Josana, pela palestra realizada com os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, a qual
versa sobre os malefícios do consumo de drogas e os problemas recorrentes do narcotráfico. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos, Caco e Nelson. Vereador Nelson – 01)
À SMSMU, solicitando a notificação do fornecedor das lâmpadas da iluminação pública, pois há relatos
de que as lâmpadas novas estão queimando após poucos dias de uso. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Dr. Link, Everaldo e Marquinhos.  02)  À SMSMU, solicitando providências
referente a uma árvore na esquina da Avenida Máua com a Travessa Santa Rosa, que está causando
riscos aos motoristas.  Aprovado por unanimidade,  com associação do Vereador  Dr.  Link.  Vereador
Thiago – 01)  À SMSMU, solicitando troca de lâmpada queimada, na Rua Livramento, em frente aos
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números  65  e  25,  no  Bairro  Walderez.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador
Marquinhos.  02)  À SMO, solicitando troca de encanamento na Travessa Avelino Silveira nº 90, Bairro
Jardim. Aprovado por unanimidade.  03) À SMSMU, solicitando a troca de lâmpada queimada, na Rua
Vasco de Ataíde, em frente ao nº 98, esquina com Ursa Maior, Bairro Natal. Aprovado por unanimidade.
Vereador  Avelino  –  01)  À  SMS,  solicitando  que  seja  informado  a  esta  casa,  se  é  verdadeira  a
informação de que o médico cubano que atende no posto do Bairro São Cristóvão, será destituído e em
seu lugar assumirá uma amiga do ex-secretário Wink, para ajudá-lo na campanha da próxima eleição.
Aprovado por unanimidade. 02) À SMO, solicitando  verificar a erosão na boca de lobo e caixa coletora
da Rua Goias esquina com a Rua Alagoas. Aprovado por unanimidade. Neste momento assumiu a
Presidência  dos trabalhos,  o  Vereador  Dr.  Link.  Vereador Caco 01)  Parabenizando o  Comandante
Robson Ferraz, por ter destinado um guarda para o cemitério do morro. Aprovado por unanimidade, com
associação  dos  Vereadores  Nelson,  Volmir,  Luciano  e  Thiago.  Neste  momento,  o  Vereador  Caco
reassume a presidência. Não havendo mais Requerimentos Verbais. Questão de Ordem.  O Vereador
Nelson Brambila, convocou a Comissão de Saúde para uma reunião no dia 02.05.2016, às 15 horas,
para verificarem a situação dos contratos dos médicos cubanos. Lido processos que aguardam parecer.
Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Nelson – 06 Min + 06 Min. Tempo
cedido pelo Vereador Thiago. Cumprimentou a todos. Disse: “Muito Bom o requerimento do Vereador
Avelino  a  respeito  desta  situação do  médico  cubano.  Estive  conversando com um assessor  de  um
vereador,  que  me  chamou  a  atenção  sobre  esta  questão  do  posto  do  Bairro  São  Cristóvão.  Fui
pessoalmente conversar com o médico cubano, e ele se mostrou preocupadíssimo com esta situação,
pois nas palavras dele, ele deveria já ter saído há um mês atrás, que iria sair para entrar o parente de um
conhecido. Essa é a história que está circulando por lá, pelas palavras do médico cubano. O que fizemos
então, fomos na Rua Ivoti e em casas ao lado (do posto) e 97%, modo de dizer, gostam do médico, tem o
pessoal que não gosta, pois querem trocar a receita na hora e etc. O que foi falado, conversei com o
Secretário e segundo ele, os contratos dos médicos cubanos estão vencendo e não serão renovados,
mas não vão trocar os médicos agora. E uma população que a maioria quase 100% aprovam o trabalho
do médico, e que melhorou o serviço dos postos de saúde de acordo com os médicos, por isso precisam
tomarem uma posição. O Vereador Avelino foi certíssimo, se existe a denúncia, nós deveremos averiguar,
não só neste posto que tem médico cubano, como em outros também. E o trabalho no Posto do Bairro
João de Barro, onde trabalha a esposa do médico do Bairro São Cristóvão, muito bom o trabalho da
médica. Então se melhorou o que está bom, imaginem tu trocar um médico qualificado de experiência de
anos e colocar um estagiário. Em aparte disse: Até para justificar e contraditar, o Vereador Caco, acho
que tinha razão quando ele falou nos bastidores, que a Presidente Dilma, sabedora que vai passar a
presidência, que vai ser apeada do Governo pelo Temer, ela quer prejudicar o futuro Governo já não
renovando o contrato do Mais Médicos, para ir de prejuízo para a saúde, e vindo da Presidente Dilma,
nós já sabemos também que ela comunicou que quer que termine o convênio do Brasil com o Mercosul.
Essas  informações  portanto  tem  sentido.  Continuando  o  Vereador  Nelson.  Disse:  Mas  esta  é  uma
questão grave que nós vamos investigar, eu preferia inclusive que nós fossemos com vários Vereadores
lá, verificar em Sapucaia do Sul quantos médicos cubanos têm. Não sabemos a opinião dos profissionais
daqui, mas a população elogia muito os médicos cubanos. Em aparte, Vereador Marquinhos disse que
em Sapucaia do Sul há 12 médicos cubanos. Continuando, o Vereador Nelson disse como o Vereador
Avelino falou, como é possível trocar um profissional de anos de experiência por um estagiário. Então nós
temos a comissão, tem que ser uma turma grande de Vereadores e tomar uma posição oficial se esta
história é verdade ou não. Isso é importante para o Município e é importante para os moradores que
estão ligando para lá. Falou também: Mas eu fiz um requerimento sobre as lâmpadas, já tinha entrado em
contato com a Secretaria Municipal de Serviços e Mobilidade Urbana, que são trocadas e em poucos dias
estão queimando. Então precisamos ver se esta informação é verdadeira ou se as lâmpadas são de boa
qualidade.  Porque  eu  e  o  Vereador  Everaldo  estávamos  conversando,  que  em  vários  locais  foram
trocadas e em uma semana já  estão queimando.  Precisamos verificar  a  qualidade da lâmpada e a
dificuldade em trocar  e uma semana depois estarem queimadas. Nós fomos aqui  no calçadão,  está
escuro faz dois meses, pois já foram trocadas as lâmpadas duas, três vezes, quatro dias depois estavam
queimadas. Se passarem agora no calçadão, está uma escuridão. Então precisamos saber o que está
acontecendo, e foi essa a pergunta que fiz ao Secretário Municipal de Serviços e Mobilidade Urbana. São
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esses tipos de serviço que precisamos verificar. Em aparte o Vereador Marquinhos disse: Claro que se o
senhor quiser manter em sigilo essa informação, eu vou respeitar o sigilo, porque o senhor sigilosamente
falou para o Vereador Jorge e não queria que divulgassem, que as lâmpadas estariam sendo compradas
no Paraguai. Então se o senhor quiser esclarecer ou manter o sigilo. Continuando o Vereador Nelson
disse: Falei nada. Falei que só faltava que as lâmpadas estão sendo compradas do Paraguai. São esses
tipos  de  serviços  simples  que  acontecem.  Vou  dar  outro  exemplo.  No  Loteamento  Santa  Luzia,  o
Vereador Jorge também falou, que fazem seis ou sete anos, que alguém prometeu aos moradores que
iriam comprar os canos, para fazerem a canalização neste Loteamento. Neste Loteamento, em várias
ruas, já há vários canos. Eu propus em uma reunião ao pessoal da Prefeitura, como é uma área do
Estado, pegar uma autorização do Estado. O Estado autorizando, a Prefeitura entra com as máquinas,
sem a necessidade de fornecer os canos, pois já há naquele local. Quem passa naquele Loteamento
Santa Luzia, os Vereadores falaram, o esgoto corre a céu aberto. Sabemos que é uma área invadida, os
moradores foram jogados lá, mas eles são cidadãos Sapucaienses, eles votam em Sapucaia. Então esse
pessoal que prometeu há seis ou sete anos, que não tivesse feito isso, de pedir para os moradores
comprarem os canos para que o esgoto fosse fechado. Tem cano lá com grama de tanto esperar. Então
pegamos esta autorização e o Estado autoriza, para colocar canalização na Santa Luzia. Se por acaso,
daqui há alguns anos fizer que nem a Colina, vai ter canalização, porque na volta tem espera, e ali não
está difícil de fazer. Vão lá e visitem os moradores para verem o estado do esgoto, tem Rua Marquês de
Barbacena, para o lado de cima vem o esgoto, corre por dentro das casas. Nós temos que pensar no
pessoal que está morando ali. Isso para nós, é o nosso trabalho, nosso trabalho aqui é solicitar, cobrar
providências.  As pessoas procuram nós,  porque eles votaram na gente,  a gente representa o povo.
Muitas vezes a gente escuta os secretários falarem, não precisa falar com o Vereador, vem direto em
mim. Mas como as pessoas vão falar com os Secretários, se nunca é possível falar com eles. Por isso
que as pessoas devem procurar os Vereadores, pois nós iremos cobrar as Secretarias. Nós estamos aqui
para isso, para receber cobrança e cobrar providências. Mas o que têm de problemas em Sapucaia do
Sul, poderíamos ficar o dia todo discutindo. Agradeceu e encerrou.  Vereador Marquinhos – 06 min.
Tempo cedido pelo Vereador Volmir. Cumprimentou a todos. Disse: Eu vou aqui discorrer sobre uma
frase do Vereador Luciano Rodrigues: “Ele mesmo se chamou de inexperiente, quando ele falou que
esta oposição é raivosa. E chamou a atenção meu assessor Cláudio, ex vendedor de hortaliças e agora
faz um excelente trabalho como Diretor de Gabinete, ele disse assim: Como oposição raivosa? Se um
dos  maiores  defensores  dos  projetos  do  Executivo,  está  aqui,  o  Vereador  Vomir.  Vereador  Volmir,
excelente candidato a prefeito pelo PP, como temos aqui Dr. Link, excelente candidato pelo PT e como
tem o meu partido com o candidato Vilmar Lourenço, Marcelo Machado e entre outros candidatos. E
diga-se de passagem Vereador, esta campanha está se iniciando em um ótimo nível. Quando lhe chamo
de inexperiente, quando chama uma oposição dessa de raivosa, eu gostaria que o senhor mudasse o
adjetivo para uma oposição inteligente, porque todos os projetos que vem em benefício da comunidade,
quem defendeu não foi os Vereadores da base, foi Volmir Rodrigues, Marquinhos, Jorge Barbosa. Então
chamar esta oposição de raivosa, no mínimo o Senhor foi infeliz. Ainda parabeniza o Vereador Nelson
pelo trabalho feito pelos cartórios de Sapucaia. Então, o que eu tenho que dizer,  Vereador Luciano
Rodrigues, Vossa Senhoria, eu compreendo sua inexperiência, pois não conheceu quando em outras
legislaturas os Vereadores se pegavam no soco. Eu era um que fazia isso, cansei de dar porrada aqui
dentro. Essa foi a única legislatura que eu não parti para a porrada, pelo nível desta legislatura. Então eu
chamo a atenção, quando um Vereador da situação chama uma oposição, que deveria ser chamada de
inteligente, chama de raivosa. Eu acho que toda oposição tem que ser inteligente e não raivosa, porque
se o projeto é bom para Sapucaia, como eu costumo dizer, a oposição está dentro. Assim como fez o
Jorginho, assim fez o Volmir, assim fez o Marquinhos e tenho certeza que a maioria dos Vereadores que
aqui se encontram, fariam o mesmo. Sabe o que é raivosa, eu vou lhe dizer, oposição raivosa  fazia seu
partido Luciano Rodrigues. Em todas as Legislaturas que eu participei, se o projeto é do Executivo então
não presta. Vou lhe dar um exemplo, a taxa de iluminação pública. O Vereador Ballin era radicalmente
contra este roubo contra o consumidor, eu era contra junto com o Vereador Ballin. Pois, depois de eleito
o Prefeito, quem é que adotou a taxa de iluminação, roubando o consumidor. O ex-Vereador e atual
Prefeito Vilmar Ballin. Isso chama-se oposição raivosa. E aqui, eu vou parafrasear o livro do Pequeno
Príncipe, O Maquiavel, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Oposição raivosa é quando a
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sua Presidente e não “Presidenta”, que vocês utilizam esta palavra de forma errada, e aí eu lhe digo, se
eu fosse utilizar Presidenta, eu tinha que chamar ela de burra ou de “inteligenta”, mas eu prefiro burra,
porque  quem fala  “Presidenta“,  e  por  incrível  que  pareça  os  seus  assessores,  seus  ministros,  os
mamadores das tetas públicas, também utilizam erradamente, passando este erro de português para
todo o Brasil.  “Presidenta”,  então vou chamar  de “inteligenta”  ou de burra,  prefiro  chamar de burra
mesmo. Vereador Luciano Rodrigues, isto é ser oposição raivosa. Vou lhe dar outro exemplo, a sua
“Presidenta”,  o que ela disse agora; “se eu for apeada do Governo, eu vou pedir que o Brasil  seja
excluído do Mercosul”, isso é oposição raivosa Vereador. E aqui em nível, discorrendo, eu estou lhe
apresentando fatos concretos, não são empíricos, ou seja isso é oposição raivosa. Se não for eu que
faço, que se exploda o Brasil. Vereador Luciano Rodrigues, talvez como Vossa Senhoria disse nesse
plenário aqui, talvez pela sua inexperiência, não conheceu os poderes aqui constituídos antes. Quando
nós tínhamos nessa Casa aqui, um cidadão que eu consegui a condenação por fraudar licitações, João
Luiz Scopel, aí sim Vossa Senhoria iria conhecer, quando este fraudador de licitações foi corrido deste
Poder Legislativo, oposição raivosa e fraudulenta.  Agradeceu e encerrou. Neste momento o Vereador
Caco, justifica que precisa sair e passa a presidência dos trabalhos ao Vereador Dr. Link.  Vereador
Avelino – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse: “Eu tenho deixado de usar a tribuna, porque quando
há algo que me toca. Fiquei sabendo a respeito daquele cretino, que era Secretário, que gostava de
enrolar nós. Vinha para esta Casa, conversava meia hora, não dizia nada e saia daqui dizendo que era
mais inteligente que os onze Vereadores. Então, ele é candidato a Vereador e eu sempre debati isso ai,
discuti com ele isso ai. Então queria contar nestes termos, que ele irá tirar o médico cubano e vai colocar
um conhecido para ajudar em sua eleição. Em aparte o Vereador Jorge disse: Só para ajudar, umas das
coisas que deixam a gente  meio  triste,  na última  prestação de contas  da Secretaria  de Saúde do
Município, ele ainda saiu aplaudido daqui por alguns Vereadores. Eu fui um que nem fiz questão de
cumprimentar ele, porque ele é exatamente o que o Senhor sempre falou dele. Para mim, não passa
daquilo mesmo, uma pessoa que sempre menosprezou os Vereadores, nunca acreditou em nós e agora
quer ser Vereador. Será que vai usar a Secretaria de Saúde para eleger ele. Continuando o Vereador
Avelino disse: Como disse a secretária dele, não precisa procurar Vereador, vai direto no Secretário. Aí
eu falei com ela e fiquei triste. Precisamos averiguar esta situação dos médicos cubanos e não cubanos,
isso é o nosso serviço, legislar, fiscalizar. Se o projeto é bom para a comunidade, não importa o nome de
quem fez o requerimento. Entrei com um projeto para cinquenta por cento dos bancos dos transportes
públicos para idosos,  senhoras grávidas e portadores de necessidades especiais.  O que aconteceu
nessa casa, foi rejeitado, discutido e tirado o meu projeto do ar, não tem  projeto mais. Agora fiquei
contente, eu vi que não sou inteligente, mas tenho algum lampejo. Na cidade De Foz do Iguaçu, uma
cidade turística, lá cem por cento dos ônibus e lotações é de uso para idosos, senhoras grávidas e
portadores de necessidades especiais. E lá tem cobrança de taxa para quem descumprir esta norma, a
guarda municipal entra nos veículos e multas as pessoas que ficam fingindo que estão dormindo nos
bancos. Mas aqui em Sapucaia não é aceito. Em aparte o Vereador Marquinhos disse: Para enriquecer o
debate,  este  projeto  está  registrado  na  Casa,  está  na  pauta  e  vai  vir  a  votação.  Cem por  cento
preferenciais e as pessoas que não derem a preferência, serão multadas e mais, estou pensando em
aditar este projeto e colocar as mulheres, para evitar o famoso “encoxamento”.Continuando o Vereador
Avelino  disse:  Então  o  seguinte,  a  gente  vai  até  o  denominador  comum dizer  assim,  bah,  eu  sou
legislador, eu sou o bom. A gente não é o bom, a gente é o defensor da comunidade Sapucaiense ou da
cidade onde ele foi eleito. Muitas vezes o funcionário pede, poxa, estou ganhando mal e vou ver com o
Vereador esta  situação.  O Vereador não se pode legislar  em matéria financeira,  ele tem que ter  o
controle, pois se cada um tiver controle sobre a matéria financeira, cada um daria aumento a toda hora.
E a gente sempre esbarra, esbarra no fatídico Secretário. E aqui esta o Vereador Luciano Rodrigues,
que era Secretário, era muito difícil falar com ele.  Eu mesmo fui lá e era complicado chegar nele. Era
difícil falar com ele e com outros Secretários também. Então, já que não está aqui o Vereador Caco, pela
excelente Secretária de Obras, que é a filha dele. Pois ela disse que trabalha para a Administração
Municipal, que é a Prefeitura, eu não trabalho para nenhum Vereador, eu trabalho para todos, porque
todos merecem e foram eleitos. Então tenho que receber o respaldo da Secretaria para que o povo
continue acreditando que existe político que trabalha. Nada mais havendo a ser tratado, o Vereador Dr.
Link – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Sessão às
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dezenove horas e cinquenta e cinco minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será pelo mesmo
assinada e pelo Vereador Avelino Mazzuchello  - 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, 28 de abril de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO 
                (Avelino Barbeiro)  
               Vereador Secretário           
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