
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

ATA
9772

                        
                         Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis (07.06.2016),  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  30ª  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);
LUCIANO (PT); Dr. LINK (PT); NELSON (SD); JORGE (PSD); CACO (PMDB); THIAGO (PSDC); Dr.
JARBAS (PSDB); AVELINO (PMDB); MARQUINHOS (PSB) 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 a leitura dos
Expedientes Recebidos: Respostas da AES Sul aos Requerimentos Verbais nºs 0716/2016; 0724/2016 e
0748/2016; Convite da ASMOTSS para jantar baile; convite para 6ª Conferência Nacional das Cidades;
Projeto de Lei – Origem do Vereador Marquinhos, que “Concede Título de Cidadã Sapucaiense à Sra.
Ieda Simone Chaxim Martins; ATA nº 9767, que foi aprovada por unanimidade, sem retificações nem
alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos  Verbais: Vereador
Thiago – 01) À SMO, solicitando o conserto da calçada na Rua João Barden, em frente ao nº 42, Bairro
Centro.  Aprovado por  unanimidade.  02)  À SMSMU,  solicitando  a  retirada  de  lixo  e  entulho  da  Rua
Carruíra, em frente ao nº 87, Bairro Colina Verde. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Nelson e Jorge. Vereador Nelson – 01) À SMST, solicitando a sinalização de trânsito entre a
Av. Assis Brasil e Rua Mariano do Canto. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador
Jorge. 02) À SMST, solicitando a delimitação de locais para estacionamento de motos nas ruas centrais
da cidade. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Thiago. 03) À SMSMU, solicitando
a limpeza de galho e entulhos da Rua Passeio Pistóia, entre as Ruas Salzano da Cunha e Maurício
Cardoso, Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade. Vereador Luciano – 01) À Mesa Diretora da Casa,
solicitando que fosse realizada homenagem ao Padre Maurício da Silva Jardim, que foi missionário em
Moçambique na África e hoje recebeu a nomeação do Papa Francisco de Diretor Nacional das Pontifícias
Obras Missionárias do Brasil. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Thiago e
Nelson. 02) À Escola Adolfo Cassel, parabenizando a Equipe Diretiva, professores, funcionários e alunos
pela realização da semana da sustentabilidade ambiental. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Volmir, Dr. Link e Nelson.  Vereador Jorge – 01)  Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando a
colocação de dois quebra-molas ou redutores de velocidade na Rua Rosinha Joaquina da Silveira, Bairro
Vargas. Aprovado por unanimidade.  Vereador Luciano – 03)  Ao Vereador Jorge, parabenizando pelo
aniversário. Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores. Vereador Volmir –
01)  Externando condolências à família da Sra. Edenira Inácia de Oliveira, pelo falecimento da mesma.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Thiago, Caco, Dr. Jarbas, Dr. Link, Nelson,
Avelino, Jorge, Marquinhos e Everaldo. 02) À Empresa AES Sul, c/c à Instaladora Mercúrio, solicitando a
a substituição de um poste de madeira por um de concreto na Av. Albano Francisco da Silva, nº 111,
Loteamento Jardim América, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos  Vereadores Everaldo,  Dr.  Link  e  Nelson.  03)  Ao Padre  Tales,  Pároco  da Igreja  Nossa  Senhora
Aparecida,  Bairro  Boa  Vista,  parabenizando  pelo  aniversário.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação  dos  Vereadores  Caco,  Thiago,  Jorge,  Nelson,  Avelino,  Dr.  Jarbas  e  Dr.  Link.  Vereador
Marquinhos – 01)  À SMSMU, solicitando a troca de lâmpada na Av. Primor, próximo ao nº 601, Bairro
Primor. Aprovado por unanimidade. 02) À SMSMU, c/c à AES Sul, solicitando a troca de lâmpada na Rua
Laçador, em frente ao nº 25, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade. 03)  À Ouvidoria da Fundação
Hospitalar  Getúlio Vargas, solicitando apuração da denúncia de descaso médico recebida através do
Facebook. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Thiago. Vereador Everaldo – 01)
À SMSMU, solicitando a troca da fotocélula de lâmpada na Rua Dionísio de Moraes, em frente ao nº 77,
Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade.  02)  À SMSMU, solicitando a limpeza às margens da ERS
118. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Thiago, Nelson e Jorge. Vereador Dr.
Jarbas – 01)  Ao CTG Tropilha Crioula e DTG Figueira Velha, cumprimentando a direção, instrutores,
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integrantes e formandos do III Curso de Danças Nativistas, na sua 3ª turma, em invernada que mobilizou
centenas de famílias e pessoas no último dia 04 de junho. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Thiago, Volmir, Nelson, Avelino e Jorge.  02)  Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando a
retirada de entulhos e galhos da Rua Floriano Peixoto, Bairro Silva. Aprovado por unanimidade, com a
associação do Vereador Volmir. Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos os
Processos que aguardam Pareceres; passou-se à 2ª votação do Processo:  PROC. nº 20.051/2016 –
Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 014/2016 -  “Cria 02 (dois)  cargos de Técnico Municipal
Engenheiro de Trânsito, 10 (dez) cargos de Oficial Municipal Agente Tributário, 03 (três) cargos de Oficial
Municipal  Tradutor  e  Interprete  de  línguas  –  Libras  e  50  (cinquenta)  cargos  de  Professor  A1”.  Em
24.05.2016, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia, para votação. Nesta
mesma data o Vereador Thiago, solicitou o adiamento de votação, por 02 (duas) Sessões. Em votação o
Pedido  de  Adiamento  de  Votação,  foi  aprovado com 07  (sete)  votos  favoráveis  dos  Vereadores  Dr.
Jarbas, Everaldo, Marquinhos, Volmir, Jorge, Nelson e Thiago e 03 (três) votos contrários dos Vereadores
Luciano, Dr. Link e Avelino. Portanto, o Projeto deve retornar à votação em 07.06.2016. NESTA DATA,
discutiram  o  Projeto  os  Vereadores  Marquinhos  e  Luciano,  encaminharam  a  votação  os
Vereadores Marquinhos e Thiago,  em votação o Projeto foi  aprovado por unanimidade em 1ª
discussão e votação.  Não havendo mais processos a serem votados, passou-se ao  ESPAÇO DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereador Caco, dispensou o tempo. Neste momento o Vereador Caco –
Presidente da Casa, pediu licença porque teria que retirar-se, assumiu a presidência dos trabalhos o
Vereador Dr. Link – Vice Presidente. Também retiraram-se os Vereadores Volmir e Dr. Jarbas. Vereador
Luciano – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que hoje a primeira notícia da manhã foi bombástica o
pedido de prisão de três ícones da política: Sarney, Renan Calheiros e Romero Jucá. Eduardo Cunha,
está com a votação empatada na Comissão de Ética, certamente correndo atrás da Deputada que poderá
ser o voto de minerva, portanto, imaginem a pressão que a Deputada deve estar sofrendo, pois todos
sabem dos modos operantes de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, pessoa que só no exterior tem cinco
milhões, não valoriza o Brasil, tem uma economia de milhões guardada fora do País e não é capaz de
investir no Brasil. Falou ainda sobre as pessoas que faziam marchas e protestos, pedindo moralidade,
mas no entanto, já se foram dois Ministros do Governo que mal começou. Portanto, é um governo que
vem marcado pela corrupção, como nenhum um outro governo da história. Disse que hoje é o dia da
liberdade de imprensa, isso faz lembrar a política de 64, pois ícones da política tiveram pedido de prisão,
porque estão tentando evitar a lava-jato. Questionou: O que é isso? É voltar a 64? Dizerem que não
roubam porque não tem imprensa e não tem investigação. Disse que é necessário investigar, inclusive
tem pessoas  do  meu Partido  que  foram presas.  Infelizmente,  mostrou  todo  o  movimento  de  golpe,
daqueles que foram para a rua, vestiram verde e amarelo. Foram porque? Foram para a rua, para que o
Temer coloque a sua equipe, que é só bandido, tem mais de trinta indiciados entre ministérios, advogados
do PCC, crime de todo tipo de ordem, esse é o Governo do Temer que começou a menos de um mês,
mas tem história de 10 anos de corrupção. Governo que já começou atravessado. No entanto, esperar o
que, de quem trai sua própria chapa majoritária, esperar o que de um homem como Temer, é só olhar
quem está com ele, só tem bandido na volta dele, só colocou bandido. Questionou: Que Governo é este?
E este é o futuro que estamos vendo, esse é o grande homem que vai resolver a corrupção no País.
Primeiro acordo terminar com a lava-jato. A lava-jato tem que continuar, doa a quem doer. Para encerrar a
noite, há uma notícia boa aqui no Município, criação de cargos, professores, intérpretes, engenheiro,
técnico tributário, enquanto o Governo do Estado divide salários, salário que é uma coisa sagrada, tem
brigadianos, aposentados reformados com salários parcelados; ou seja, trinta anos, arriscando a vida,
enfrentando bandido, para quando se aposentar ter os salários parcelados, para resolver a crise. Disse
que os Governos estão em crise, mas o Judiciário teve 41% de aumento. Portanto, a crise é para quem,
para o trabalhador e Executivo, mas para o Judiciário nunca tem crise, porque querem ficar de bem com
o judiciário, tem medo dos juízes e promotores, mas com a turma do Temer, realmente devem ter medo
mesmo. Falando da Pauta Municipal, enquanto São Leopoldo atrasa salários, Governo Estadual atrasa
salários, Governo Federal já fala em atrasar salários e também tirar direito trabalhista, aqui no Município
são criados cargos, cargos de inclusão social, conforme a Lei exige. Agradeceu e encerrou. Vereador Dr.
Link,  dispensou o tempo.  Vereador  Marquinhos – 06  min.  Cumprimentou  a  todos.  Disse que  pela
primeira vez vai concordar com o Vereador petista. “Realmente Vossa Senhoria tem razão, nunca se
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roubou tanto neste País quanto o PMDB, agora na presidência, mas Vice do seu Partido PT, cujo chefe
da quadrilha do PMDB, chama-se Lula Ladrão. Eu sempre digo: Não interessa se coxinha ou Petralha:
roubou,  cadeia neles!  Hoje,  coisa boa, Renan Quadrilheiros,  cadeia,  e Cunha, cadeia.  Em aparte,  o
Vereador Jorge disse que bom que o Vereador que lhe antecedeu também está pensando assim, porque
são vice do Governo do PT, são os mesmos quadrilheiros. Continuando o Vereador Marquinhos disse tem
que respeitar o Luciano Rodrigues, que está fazendo a mea-culpa. Coisa linda isto! Eles fazem a mea-
culpa. Roubamos do Brasil, nós e o PMDB! Essa organização criminosa, temos que varrer do nosso País.
Olhem a incoerência, diziam terminar com o Ministério da Cultura. Luciano Rodrigues, Vossa Senhoria
votou pela extinção da Secretaria de Cultura do Município. Vejam a incoerência. Ainda vem aqui e fala em
golpe. Fala sobre o Município de São Leopoldo, mas o Município de São Leopoldo paga dezessete reais
de vale alimentação. Aqui, Luciano Rodrigues, Bancada do PT e base Petista, votam trezentos mil reais
para  o  carnaval,  mas nada como um dia  após  o outro.  Golpe,  Luciano Rodrigues,  são  as  pessoas
morrerem na fila do SUS. Golpe, Luciano Rodrigues, é o Fabinho, filho do Lula Ladrão, ser limpador num
Zoológico e depois num passe de mágica, tornar-se o dono da Friboi, dono da telefônica OI, o maior
latifundiário de terras no Pará. Lulinha e Fabinho, vocês são mágicos ou são ladrões! Eu fico é com a
segunda opção, vocês são muito é ladrão, e como são ladrão! E ainda vem aqui falar em golpe. Golpe,
Luciano Rodrigues, são as pessoas morrerem na fila do SUS. Golpe, são as nossas professoras na sua
administração, serem agredidas e correrem até a Secretaria de Educação, onde Vossa Senhoria, era o
Secretário e essa professora que foi agredida, queria apenas um abraço amigo da administração, mas a
professora nem foi  recebida pelo Secretário.  Isso é Golpe! Golpe com a nossa inteligência.  É golpe
chegar aqui e defender a Presidente Dilma, mas que se diz Presidenta e o erro já começa no próprio
português.  Golpe,  Luciano  Rodrigues,  são  vocês  terminarem  com  a  economia  do  nosso  Brasil,
terminarem com a economia do nosso Estado. Inclusive meu salário também está sendo pago de forma
parcelada.  Isso  é  um absurdo!  Digo  e  repito,  faltou  ombridade  para  parcelar  o  salário  dos  Juízes,
Promotores e Deputados, mas parcelou o salário da segurança pública, vamos reconhecer a herança
maldita vinda do Tarso. Sabe quem é Tarso Genro? Governador que acabou com as finanças do Estado,
outro que o caminho dele é a cadeia, inclusive já está condenado por improbidade administrativa. Coisa
boa o Juiz Moro, está colocando na cadeia Renan Quadrilheiros, Cunha, Sarney, estão abrindo as portas
de onde já está José Dirceu, e vão tomar chimarrão com o chefe desta organização criminosa chamada
PT  e  PMDB.  Lula  Ladrão  e  Dilma  Ladra”.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Nelson  –  06  min.
Cumprimentou a todos. Falou que tem pessoas aqui assistindo a Sessão, isso é muito bom, porque, às
vezes, postam umas besteiras no Facebook, que os atuais Vereadores não fazem nada, que vão trocar
todos na próxima eleição.  Disse que os pré candidatos antes de falarem dos atuais  Vereadores  no
Facebook, tem que conhecer o trabalho de cada um e não fazerem promessas. Disse que o Vereador
Marquinhos, seguidamente diz que esta Legislatura é uma das melhores, Presidida pelo Vereador Dr.
Link, independente de Partido Político fez um excelente trabalho e agora presidida pelo Vereador Caco.
Disse que admira a coragem do Vereador Luciano, que deveria vir aqui e defender o trabalho realizado no
Município. Disse acreditar que Lula é passado, inclusive segundo o Jornal do comércio, em sessenta dias
Lula estará preso. Disse defender o trabalho dos Vereadores, trabalho que realiza o Vereador Caco,
inclusive já houveram votações de projetos polêmicos, isso deve ser valorizado, mas defender o PT em
nível nacional, precisa ter muita coragem e mesma coisa o PMDB, inclusive não há nenhum candidato a
Presidente. Falou ainda quando iniciaram a Legislatura,  na primeira reunião que participou o Wink –
Secretário da Saúde, na ocasião solicitou que a Farmácia Municipal atendesse em dois turnos, porque os
idosos iam as quatro horas da manhã pegar remédio, ficavam na fila, não tinha banheiro, precisavam ir
ao banheiro no posto e muitas vezes acabavam perdendo seus lugares na fila. A resposta do Secretário
foi que não teriam pessoal para fazer os dois turnos, após insistências, foi criado só dois turnos, mudaram
Farmácia para outro local, hoje tem banheiro e ar condicionado, portanto, isto é trabalho dos Vereadores.
Em a-parte o Vereador Marquinhos disse que até para ratificar, realmente a Farmácia está funcionado
muito bem, só está faltando o essencial que são os medicamentos. Continuando, o Orador disse que
essa questão já foi cobrada e na  reunião de prestação de contas da saúde, na quinta-feira, às dezoito
horas, todos os Vereadores terão oportunidade para fazerem as perguntas, diretamente ao Secretário,
pois será uma das últimas vezes que o Secretário da Saúde vem a esta Casa antes da eleição.  Disse
que houveram algumas melhorias, através de pedido dos Vereadores. Falou também sobre o projeto dos
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alvarás provisórios, que será votado esta semana, que se faz necessário uma vez que há no mínimo
umas três empresas que estão em área irregular na cidade. 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 cinquenta minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será
pelo mesmo assinada e pelos Vereadores Avelino Mazzuchello – Secretário e Vereador Dr. Link – Vice-
Presidente, que assumiu a presidência dos trabalhos. 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, 07 de junho de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO 
                (Avelino Barbeiro)  
               Vereador Secretário           

LUIS ROGÉRIO LINK 
(Dr. Link) 

Vereador Vice-Presidente 
que assumiu a presidência dos trabalhos
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