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                         Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (18.10.2016),
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  64ª  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: JORGE (PSD); LUCIANO (PT); NELSON (SD); Dr. LINK (PT); THIAGO (PSDC);
EVERALDO (PRB);  MARQUINHOS (PSB);  Dr.  JARBAS (PSDB);  CACO (PMDB)  e  VOLMIR  (PP).
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 –  Vice Presidente para que secretariasse e fizesse a leitura de um
trecho bíblico. Passou-se ao  ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE:  O Vereador Dr.  Link – que
estava secretariando os trabalhos, fez a leitura dos Expedientes Recebidos: Ofício 44/2016 –
COMAS,  Ofício  26/2016  –  Secretaria  Municipal  de  Direitos  Humanos,  Ofício  1628/2016  –
Gabinete do Prefeito,  Ofício 0113/2016 – Caixa Econômica Federal,  Processo 20.101/2016 –
Executivo Municipal, Ofício 0175/2016 - Retirada da Mensagem 35/2016 – Procuradoria Geral do
Município;  ATA nº  9826  que foi  aprovada por  unanimidade,  sem retificações nem alterações.
Passou-se ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais: Vereador NELSON –
01) À  SMS,  solicitando  informação  referente  a  retirada  de  fraldas  geriátricas.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir, Caco, Marquinhos e Jorge.  02) À SMO,
parabenizando  pela  limpeza  do  Arroio  José  Joaquim.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador
JORGE  –  01) Ao  Prefeito,  com  cópia  à  SMO,  solicitando  patrolamento  e  saibramento  na
Travessa Carioca, Bairro Carioca. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, com cópia à SMO,
solicitando que seja efetuado limpeza em todas as bocas de lobo da Rua General Daltro Filho,
Bairro  Jardim.  Aprovado por  unanimidade.  03) Ao  Prefeito,  com cópia  à  SMO,  solicitando o
conserto de uma cratera na Rua Belo Horizonte, em frente ao número 280, no Bairro Bela Vista.
Aprovado por  unanimidade.  Vereador  VOLMIR –  01) À  SMO,  solicitando o  conserto  de um
buraco na Rua Libera Badaró, em frente ao número 831, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por
unanimidade. 02) À AES SUL, solicitando a troca de poste localizado na esquina das Ruas João
Rodrigues  com  Dr.  Silveira,  Bairro  Piratini.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do
Vereador Nelson.  03)  Aos Vereadores Jarbas e Dr.  Link,  parabenizando pelo dia do Médico.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Nelson, Caco e Marquinhos.
Vereador MARQUINHOS – 01) À AES SUL, solicitando troca de um poste na Avenida Valdemiro
Machado, esquina com a Rua João Guedes Filho. Aprovado por unanimidade.  02)  À Farmácia
Municipal  e  SMS,  solicitando  verificar  a  informação  de  que  há  falta  de  papel  higiênico  na
Farmácia Municipal. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Postão De Sapucaia do Sul, solicitando a
renovação do contrato do Dr. Nasser. Aprovado por unanimidade.  Vereador Dr. LINK – 01)  À
SMS,  parabenizando  os  médicos  de  todas  as  UBS,  pelo  dia  do  Médico.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Nelson,  Luciano  e  Jarbas.  02)  À Fundação
Hospitalar Getúlio Vargas, parabenizando pelo dia do Médico. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Nelson, Caco, Luciano e Jarbas.  Foram lidos os Processos que
aguardam Pareceres. Neste momento se ausentaram os Vereadores Dr. Link e Jarbas. Não havendo
processos a serem votados, passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador
THIAGO – (06 min.) –  Cumprimentou a todos. Começou cumprimentando o seu candidato a Prefeito,
o Vereador Volmir Rodrigues, pela excelente  votação obtida e o Prefeito eleito, o Vereador Dr. Link.
Falou que gostou de participar da coligação “Sapucaia Mais Limpa”,  pois  foi  pedido os votos de
maneira transparente. Argumentou que é assim que se faz política, de cara limpa e transparente.
Falou que agradece os seus eleitores pelos hum mil e setenta e quatro votos. Discorreu dizendo que



CÂMARA 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

caso sua coligação não conseguisse ser eleita, que continuasse esse pessoal da atual administração,
pois são melhores que um pessoal que já esteve na administração da Cidade. Falou que existia uma
quadrilha organizada por um ex-prefeito desta Cidade, que tentava tomar o poder a força. Disse que
ainda bem que este ex-prefeito não conseguiu se eleger. Finalizou dizendo que ficará o legado da
campanha de sua coligação, uma campanha limpa e transparente. Agradeceu e encerrou. Vereador
VOLMIR – (06 min.) –  Cumprimentou a todos. Começou falando que estamos no final de um período
eleitoral e que ele cumpriu o seu papel como candidato a Prefeito. Falou para o Vereador Thiago, que
realmente fizeram uma campanha limpa e com transparência. Disse que não foram vencedores na
urna,  mas falou que cada povo tem a direção que quer.  Argumentou que vivemos em um País
democrático,  e  Sapucaia  do  Sul  quis  que  o  Partido  PT continuasse  na  administração  de nossa
Cidade.  Disse que vai continuar como Vereador e a partir  de primeiro de janeiro estará com um
Gabinete Político em Sapucaia do Sul para defender os interesses da população. Discorreu dizendo
que continuará  fazendo oposição à próxima administração, pois acredita que nada irá mudar , porque
o Prefeito foi trocado, mas as moscas continuam as mesmas. Disse que sua coligação fará uma forte
oposição, não deseja almejar cargos, secretarias e buscará mais partidos aliados e um sonho melhor
para Sapucaia do Sul. Falou que convida todas as pessoas para verificarem os asfaltos eleitoreiros,
pois  com  três  dias  já  abriram  vários  buracos.  Disse  que  serão  cinco  Vereadores  de  oposição,
portando é possível instalar  CPI, caso seja necessário. Falou que mesmo não continuando como
Vereador, continuará a fiscalizar a utilização do dinheiro público. Argumentou que enquanto Cidades
vizinhas já estão definindo o seu secretariado e reduzindo os cargos em comissão, aqui em Sapucaia
do Sul só aumenta a briga por estes cargos. Falou que esta Casa Legislativa é independente da
Administração Municipal e devemos ter um Presidente independente, mesmo que ele seja da base.
Disse que se continuarmos pensando que o Prefeito manda neste Casa Legislativa, os Vereadores
continuarão e serão medíocres. Argumentou dizendo que os Vereadores devem pensar em prol desta
Casa. Falou que nesta Casa não temos dinheiro para arrumar os microfones e a mesa de som, mas
devolvemos  hum  milhão  de  reais  para  a  compra  de  telhas.  Disse  para  que  os  Vereadores  se
preocupem com esta Casa, a Casa do Povo, que o piso está molhado porque chove aqui dentro
como chove lá fora. Falou que em vez de devolver dinheiro que nem chegou e usar para cuidar deste
Poder Legislativo. Falou para que os Vereadores não cometam novamente este erro e fazer desta
Câmara um poder  independente  e não dependente  da Administração Pública.  Neste  momento o
Vereador Marquinhos faz um aparte: Falou que está embasbacado, pois achou que não haveria cinco
Vereadores de oposição. Disse que se sente feliz e que se associa ao discurso do Vereador Volmir.
Finalizou dizendo que se o Dr. Link seguir os passos do jovem Prefeito eleito de Esteio, onde ele
apresentou um secretariado técnico, Sapucaia do Sul mudaria para melhor. Vereador Volmir retoma a
palavra: Finalizou dizendo para que os Vereadores comecem a mudança por essa Casa, pois disse
que daqui há quatro anos ele voltará e deseja ver a hombridade de seus colegas em ficarem de
cabeça  erguida  e  não  mijados  por  outros.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  JORGE –  06  min.
Cedidos pelo Vereador EVERALDO.  Cumprimentou a todos. Começou parabenizando os novos
Vereadores eleitos e o novo Prefeito. Disse que parabeniza o candidato Seu Madruga, dizendo que
ele fez uma ótima campanha. Falou que os Vereadores tem que dar a cara a bater, caso não façam
isso  o  resultado  será  uma  péssima  votação.  Disse  que  parabeniza  o  Vereador  Eleito,  Senhor
Gervásio, pela excelente votação e espera que ele seja um parceiro para defender os interesse do
povo  nesta  Casa  Legislativa.  Neste  momento  o  Vereador  Marquinhos  faz  um  aparte:  Começou
respondendo ao Vereador Thiago que o mesmo preferia a quadrilha do PT do que aquela quadrilha
antiga. Falou que esta quadrilha é chefiada pelo atual Prefeito Vilmar Ballin, já condenado por fraudar
licitações,  que ficava em cima de um caminhão chamando todos de ladrões,  sendo que o único
condenado é ele. Disse que quadrilha no seu entendimento, é quem frauda uma ata de convenção.
Falou que isso que é uma quadrilha. Neste momento os Vereadores Thiago e Marquinhos começam a
se ofender verbalmente. O Vereador Marquinhos fala que o Vereador Thiago é quadrilheiro, safado e
sem vergonha. Já a fala do Vereador Thiago está inaudível e somente é escutado a seguinte frase:
Quero que você se levante e venha aqui. Neste momento, os Vereadores Thiago e Marquinhos se
agridem fisicamente, sendo a briga apartada por funcionários da Câmara. Por esta razão o Vereador
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Caco – Presidente da Casa encerrou a sessão, pois não foi mais possível dar continuidade devido ao
ocorrido.  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 trinta minutos.
Determinou a lavratura desta Ata, que será pelo mesmo  assinada e pelo Vereador Dr. Link - Vice
Presidente, que secretariou os 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,
18 de outubro de 2016.

LUIS ROGÉRIO LINK                                          JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
          (Dr. Link)                                                                            (Caco) 
Vereador  Vice Presidente                                                 Vereador Presidente 
secretariando os Trabalhos 
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