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                         Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (04.08.2016),  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 44ª 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 (PSB); JORGE (PSD); LUCIANO (PT); NELSON (SD); THIAGO (PSDC); Dr. LINK (PT);
VOLMIR (PP); Dr. JARBAS (PSDB) e CACO (PMDB).  Ausente o Vereador Avelino. 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 Dr. Link – Secretário, a leitura de um trecho
bíblico. Passou-se ao  ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE:  O Vereador Dr. Link – Secretário, fez a
leitura  dos Expedientes  Recebidos:  Nota  de repudio  –  PROS, Veto  total  ao processo 20.048/2016 -
Executivo; ATA nº 9794, que foi aprovada por unanimidade, sem retificação nem alteração.  Passou-
se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais:  Por unanimidade, os Vereadores
decidiram passar os Requerimentos para a próxima sessão, foram lidos os Processos que aguardam
Pareceres; passou-se à votação dos Processos: PROCESSOS EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:PROC.
nº  20.077/2016  –  Origem  do  Poder  Executivo  –  Mensagem  nº  026/2016  -  “Denomina  Ruas  do
Loteamento Meirelles no Bairro Colonial”. NESTA DATA em 1ª discussão e votação. Por unanimidade,
os  Vereadores  decidiram  passar  a  discussão  e  votação  para  a  próxima  sessão.  PROC.  nº
20.078/2016 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 025/2016 - “Denomina Ruas do Loteamento
Recanto da Figueira no Bairro Ipiranga”. NESTA DATA em 1ª discussão e votação. Por unanimidade,
os  Vereadores  decidiram  passar  a  discussão  e  votação  para  a  próxima  sessão.  PROC.  nº
20.079/2016 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 024/2016 - “Denomina Ruas do Loteamento
Recanto da Amizade I, no Bairro Vargas”. NESTA DATA em 1ª discussão e votação. Por unanimidade,
os Vereadores decidiram passar  a  discussão e  votação para  a  próxima sessão.  Passou-se  ao
Espaço para Entrega dos Títulos de Cidadão Sapucaiense:  Sr. Joel Nery de Borba Freire – Vereador
Avelino Mazzuchello,  Entrega do título pelo Prefeito Vilmar Ballin,  Sra.  Eva Doris Oliveira da Silva –
Vereador Everaldo, Sr. Nivaldo Waikamp – Vereador Dr. Jarbas, Sr. Vilmar Lourenço – Vereador Jorge,
Sr.  Valmir  de Oliveira  Goulart  – Vereador Caco,  Sr.  José Valoir  da Silveira  –  Vereador  Luciano,  Sr.
Günther Köpsell – Vereador Dr. Link, Sra. Ieda Simone Chaxim Martins –  Vereador Marquinhos, Sr. Jorge
Carlos Scheffer – Vereador Nelson, Sr. Pr. João Sidnei Dos Anjos Mombaque – Vereador Thiago, Dr. José
Ronal Escalante Perino – Vereador Volmir. Neste momento o Vereador Jorge pediu para se retirar, por
motivos  particulares.  Passou-se  ao  Espaço  para  Pronunciamento  das  Bancadas:  Bancada  do  PT:
Vereador Luciano:   Cumprimentou a todos.  Começou dizendo que esta é uma data importante  e
parabenizou  todos  os  homenageados.  Disse  que quando  era  Secretário  da  Educação,  afirmava o
quanto era importante a participação dos pais e da família no desenvolvimento do aluno. Falou do seu
homenageado, dizendo que ele veio do interior em 1966 e fixou residência em Esteio. Finalizou dizendo
que ele  se destacou e fez um grande trabalho voluntário  aqui  em Sapucaia do Sul.  Agradeceu e
encerrou.  Vereador  Dr.  Link:  Cumprimentou  a  todos.  Começou  parabenizando  todos  os
homenageados pelos seus relevantes serviços prestados a cidade. Disse que também veio do interior e
falou que Sapucaia do Sul,  é  uma cidade acolhedora e favorece quem deseja trabalhar.  Finalizou
parabenizando  o  seu  homenageado  pelo  seu  relevante  serviço  prestado  a  cidade.  Agradeceu  e
encerrou. Bancada do PRB: Vereador Everaldo: Cumprimentou a todos. Começou falando que este
tipo de homenagem enquanto a pessoa está viva é muito importante,  pois geralmente a pessoa é
lembrada  somente  quando  está  morta.  Disse  que  estes  homenageados  vieram de  vários  lugares,
inclusive de outros países, contribuir para a Cidade. Falou que a Cidade não seria a mesma sem a
contribuição de todos os homenageados. Discorreu sobre a sua homenageada, dizendo que ela veio do
interior em 1970 com apenas três anos de idade. Finalizou dizendo que sua homenageada teve uma
vida toda dedicada a Sapucaia do Sul, entre estudar, casar, formar família e ser proprietária da Livraria
Paze.  Agradeceu  e  encerrou.  Bancada  do  PSB:  Vereador  Marquinhos: Cumprimentou  a  todos.
Começou falando sobre sua homenageada com uma frase bíblica,  “Fazer o bem sem olhar à quem e
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não esperar nada em troca, é uma maneira de encontrar a felicidade”. Disse que sua homenageada é um
orgulho para toda a sua família. Argumentou que ainda em pleno século vinte e um, as pessoas se
apegam ao dinheiro e não se importam com as benevolências feitas pelas pessoas. Finalizou dizendo
que o mundo seria melhor se existissem mais pessoas como a sua homenageada. Agradeceu e encerrou.
Bancada do SD: Vereador Nelson: Cumprimentou a todos. Começou falando que esta homenagem
para os Cidadãos é muito importante para todos os Vereadores, independente de época de eleição. Disse
que se estes Cidadãos estão sendo homenageados é porque são pessoas muito importantes. Falou que
conhece o seu homenageado a pelo menos 28 anos, desde que ele era simples. Argumentou que o
estabelecimento do seu homenageado é um dos poucos pontos de divertimento da classe baixa e que
nunca presenciou algum tipo de confusão. Finalizou dizendo que vai sempre defender o estabelecimento
do seu homenageado e que deseja que este local  fique aberto  por muito mais tempo. Agradeceu e
encerrou.  Bancada do PSDC: Vereador Thiago: Cumprimentou a todos. Começou dizendo que todos
que estão recebendo esta homenagem, são merecedores. Agradeceu a Deus por esta oportunidade de
homenagear  todas  estas  importantes  pessoas.  Falou  do  seu  homenageado  que  vem prestando  um
grande serviço a comunidade da Cidade. Finalizou dizendo que a comunidade evangélica está muito bem
representada  nesta  data  de  hoje.  Agradeceu  e  encerrou.  Bancada  do  PP:  Vereador  Volmir:
Cumprimentou a todos.  Começou parabenizando a todos os homenageados.  Disse que irá  contar  a
história do seu homenageado, não a profissional, mas do homem que estava no Peru assistindo a novela
Vale Tudo, e devido a imagem bonita que a novela transmitia do Brasil, ele decidiu vir ao nosso País fazer
residência em oftalmologia. Falou que ele desembarcou no Rio de Janeiro, mas a residência já estava
fechada.  Disse  que  foi  a  São Paulo  e  também estava  fechada a  residência.  Discorreu  que  acabou
desembarcando em Porto Alegre e fazendo residência na Santa Casa de Misericórdia. Argumentou que
ainda bem que isso aconteceu, pois ele pode empreender aqui em nossa Cidade e abrir sua clinica que é
referencia não somente em nossa Cidade, mas no Estado e no Brasil todo. Finalizou dizendo que o seu
homenageado  fez  certo  em escolher  Sapucaia  do  Sul,  pois  é  a  melhor  terra  para  se  empreender.
Agradeceu e encerrou.  Bancada do PSDB: Vereador Dr.  Jarbas: Cumprimentou a todos. Começou
dizendo para que todos percebam o quão grande é Sapucaia do Sul, a sua grande história, história essa
que está sendo representada na noite de hoje por ilustres cidadãos, oriundos de outros lugares e Países.
Falou que o seu homenageado literalmente construiu esta Cidade atuando em diversas obras, pois atua
na construção civil.  Argumentou que porém, a sua maior obra é ter constituído a sua família e estar
casado a 62 anos. Finalizou dizendo que o seu homenageado é a síntese do que deve ser o cidadão.
Agradeceu e encerrou.  Passou-se ao Espaço para Pronunciamento do Prefeito Vilmar Ballin:  Prefeito
Vilmar Ballin: Cumprimentou a todos. Começou parabenizando esta Casa e a todos homenageados, e
pediu  apoio  para  o  Vereador  Secretário  Avelino  que  se  encontra  enfermo.  Falou  que  os  indicados
merecem esta homenagem, e também por terem fixado moradia em nossa Cidade. Finalizou dizendo que
deseja que esta Casa continue com este ótimo trabalho e que Deus nos continue dando luz. Agradeceu e
encerrou.  Passou-se  ao  Espaço  para  Pronunciamento  do  Presidente  da  Casa:  Vereador  Caco:
Cumprimentou a todos. Começou dizendo que parabeniza todos os homenageados e os Vereadores
pelas excelentes indicações. Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando uma boa noite.
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 cinco minutos.
Determinou a lavratura desta Ata, que será pelo mesmo assinada e pelo Vereador Dr. Link - 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, 04 de agosto de 2016.
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