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                         Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (31.05.2016),  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 28ª 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: Dr. LINK
(PT);  CACO  (PMDB);  JORGE  (PSD);  LUCIANO  (PT);  NELSON  (SD);  MARQUINHOS  (PSB);
EVERALDO (PRB); THIAGO (PSDC); AVELINO (PMDB) e Dr. JARBAS (PSDB).  O Presidente Caco
justificou a ausência do Vereador Volmir, pois ele estava acompanhando seu filho em um procedimento
médico. 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 nº 252/2016 da Fundação
Hospitalar Getúlio Vargas, Resposta AES Sul para Ofício 0653/16; ATA nº 9763, que foi aprovada por
unanimidade, sem retificação nem alteração.  Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:
Requerimentos  Verbais:  Vereador  Avelino  –  01)  Ao  Presidente  Caco,  parabenizando  pelo  seu
aniversário, completado na data de hoje. Aprovado por unanimidade, com associação da Bancada do
PT. Vereador Marquinhos – 01) À SMO, solicitando recapeamento asfáltico na Rua Antônio Vieira, no
Bairro COHAB. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Everaldo e Caco.
02) À SMSMU, solicitando a colocação de um abrigo de ponto de ônibus na Rua Tocantis, número 543,
no Bairro Feliz. Aprovado por unanimidade. 03) À SMO, solicitando o reparo da calçada situada na Rua
Nereu Ramos, número 110, no Bairro Silva. Aprovado por unanimidade.  Vereador Jorge – 01)  Ao
Prefeito com cópia para SMSMU, solicitando limpeza em todo o aceso da servidão entre as Ruas São
Gabriel e Bela Vista, no Bairro Garimpo. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Avelino, Everaldo e Caco.  Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos os
Projetos  que aguardam pareceres da Procuradoria  e  das Comissões.  Passou-se ao  ESPAÇO DAS
CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Vereador  Marquinhos  –  06  min.  Cumprimentou  a  todos.  Começou
cumprimentando  o  Secretário  do  Meio  Ambiente,  que  está  fazendo  um  excelente  trabalho  naquela
secretaria,  substituindo o  Ex-Secretário  licenciado  Maninho.  Falou  sobre a  atual  situação política  de
nosso país. Dizendo que saiu o time da Dilma e entrou o time do Temer, com as soluções que nosso País
esperava.  Estas soluções são as seguintes:  Quando Ministros da administração Petista,  no Governo
Dilma, cometiam crimes, eles eram blindados mesmo com toda esta roubalheira da lava jato. Já com o
Governo  Temer,  a  roubalheira  continua,  mas  os  Ministros  agora  são  julgados  pelos  seus  crimes.
Pagamos altos impostos, os mais altos do mundo, e queremos a prestação de serviços condizentes com
estas taxas. O Temer, como um bom político e precisando de votos no Congresso, ele fala com estes
Ministros e diz para eles solicitarem a exoneração do cargo. Senhores, era isso que nós queríamos, mas
que não ocorria na gestão da Presidente afastada Dilma. Ponto positivo para esta administração, mas o
ponto mais positivo é para nossas instituições. Reafirmou que esta é a melhor Legislatura, dos seus
últimos cinco mandatos. Comentou com os Vereadores Nelson e Caco, esta sua afirmação. Disse que é a
melhor porque não foi visto em nenhum jornal, baixarias, brigas e agressões feitas por Vereadores da
Casa. Disse que o Vereador Nelson se manifestaria a respeito desta informação. Pois ele disse que esta
situação de baixarias acontecia em outras Legislaturas. Disse que as farras com o dinheiro público que
ocorriam aqui  nesta Casa,  não ocorrem mais.  A Câmara de Sapucaia  do Sul  foi  destaque em nível
estadual pela economia feita, pois era isso que esperávamos. E falou que teve a honra de aqui, ao
assumirmos e fazermos um acordo coletivo com os Vereadores Nelson, Caco, Dr. Link, para expulsar
desta Câmara  o fraudador de licitações, Senhor João Luiz Scopel. Isto foi muito saudável para este
Poder Legislativo. Salientou que este Senhor agora tenta incansavelmente agredir este Poder Legislativo,
tentando  a  cassação  de  todos  os  Vereadores.  Isto  faz  qualificar  o  nosso  Poder,  pois  quando  um
fraudador, já condenado, por uma representação que partiu da minha pessoa, tenta desqualificar nosso
nobres Vereadores. Esta fraude ocorreu quando ele assumiu a Presidência, depois da minha gestão. Ele
contratou uma auditoria,  que não encontrou nenhum desvio  sobre a minha gestão.  Ele  demitiu este



CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL
Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081

auditor e contratou  um escritório de Medianeira, no Paraná. Então, eu fui investigar e descobri que era
uma fraude. Consegui comprovar a fraude e ele foi condenado, junto com três advogados do Paraná. Em
resumo, quando nós assumimos esse Poder Legislativo, entramos em um consenso, devermos enxotar
esta quadrilha que está instalada neste Legislativo.  Falou que ainda há umas viúvas e viúvos deste
Senhor,  mas  que  isto  será  resolvido.  Falou  que  ainda  há  adversidades  e  diferenças,  mas  que  são
resolvidas. Disse que isso se resolveu no campo jurídico. Terminou, afirmando o quanto está saudável
este Poder Legislativo. 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 quinze 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, 31 de maio de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco)
                           Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO 
                (Avelino Barbeiro)  
               Vereador Secretário           
                                                                                               

                                                                                                       


	CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL

