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                         Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis
(22.03.2016), 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
11ª 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;  CACO  (PMDB);
EVERALDO  (PRB);  MARQUINHOS  (PSDB);  THIAGO  (PSDC);   NELSON  (SD);  Dr.
JARBAS (PSDB); Dr. LINK (PT); Prof. EDSON (PT); AVELINO 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 Barbeiro – Secretário, a leitura de um trecho bíblico. Passou-se ao ESPAÇO DO
PEQUENO  EXPEDIENTE: Passou-se  a  Leitura  dos  Expedientes  Recebidos:   Mens.
Executivas nºs 04/16, 05/16 e 06/16; Projetos da Mesa Diretiva (Subsídios Vereadores,
Prefeito, Vice e Secretários); Ofc. nº 448/16 – GP; Ofc. nº 432/16 – GP; Ofc. nº 012/16 da
Defensoria Pública; ATA nº 9695, que foi aprovada por unanimidade, sem retificações
nem alterações. Passou-se ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Passou-se aos
Requerimentos Verbais:  Vereador Dr. LINK  –  01)  À SMST, solicitando a colocação de
uma placa de estacionamento para embarque e desembarque de 10 minutos, em frente
ao  prédio  da  ACIS,  Rua  Capitão  Camboim,  nº  32.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Caco, Avelino, Nelson, Prof. Edson, Volmir e Dr. Jarbas. 02) À
AES Sul, solicitando a troca de um poste na Avenida Ruben Berta, em frente ao nº 1.320,
pois o mesmo está caindo. A rovado por unanimidade. ṕ Vereador Dr. JARBAS – 01) Ao
Prefeito, c/c à SMS, solicitando informações acerca das vacinas que são realizadas ou
não  no  ambulatório  de  infectologia.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos
Vereadores  Nelson,  Prof.  Edson  e  Dr.  Link.  02) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMO,  solicitando
cobertura de buracos na Rua Rui Ramos. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Volmir, Prof. Edson e Dr. Link.  Vereador EVERALDO – 01) À SMSMU,
solicitando a imediata revitalização da Rua Pedro Álvares Cabral, Bairro Vacchi. Aprovado
por unanimidade.  02) À SMO e à SMST, solicitando a colocação de quebra-molas nos
cruzamentos entre as Ruas Porto Xavier, Porto Mauá, Palmas e Teresina, nos moldes do
colocado  na  Rua  Campo  Grande.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Volmir e Marquinhos.  Vereador MARQUINHOS – 01) Ao Sr. Jorge Alegre,
parabenizando este cidadão de idoneidade incomparável, que segundo o Vereador Autor
estiveram  em  “trincheiras”  opostas  na  última  eleição,  Jorge  Alegre  apoiou  o  Projeto
Petista,  mas  quando  o  referido  Projeto  não  foi  cumprido  a  risca,  como sonhava,  ele
retirou-se do Governo, assim como, diversos Vereadores desta Casa estão fazendo, em
uma crítica explícita à este Governo Petista de Sapucaia. Aprovado, com o voto contrário
dos Vereadores Dr. Link, Prof. Edson e Nelson. 02) Ao Prefeito, c/c à SMSMU e Correios,
solicitando providências quanto ao acumulo de lixo deixado pelos correios em frente ao
Rotary, em locais indevidos. Aprovado por unanimidade.   03)  Ao Prefeito, c/c à SMSMU,
solicitando  providências  quanto  as  carcaças  existentes  na  Rua  Janeci  Nascimento
Homero,  nº  70.  Aprovado por  unanimidade.   Vereador  VOLMIR – 01) À SMO, c/c  à
CORSAN, solicitando conserto de enorme buraco na calçada entre as residências nº 216
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e 226, na Rua Campo Verde, Bairro Centro.  Aprovado por unanimidade.  02) À SMO,
solicitando conserto de buraco na calçada da residência de nº 815, na Avenida Ruben
Berta,  Bairro  Piratini.  Aprovado por  unanimidade,  com associação do Vereador  Caco.
Vereador Prof.  EDSON – 01)  Ao Prefeito,  c/c  às SMEC e SMS, parabenizando pela
vacinação contra o HPV,  nas escolas. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Nelson, Marquinhos e Dr. Link. 02) Ao Prefeito, c/c à SMDS, parabenizando
pelo “CRAS Até você”,  realizado no Bairro  Fortuna.  Aprovado por  unanimidade,  com
associação do Vereador Dr. Link. 03) Ao Prefeito, c/c à SMEL, parabenizando pela Praça
da  Juventude,  que  proporciona  diversos  exercícios  aos  sapucaienses.  Aprovado  por
unanimidade, com associação do Vereador Dr. Link. Vereador NELSON – 01) Ao Prefeito,
c/c à SMS, solicitando estudos quanto a possibilidade de construir um posto de saúde na
Vila Jardim. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Thiago, Jorge,
Volmir e Dr. Link. 02) À SMSMU, solicitando limpeza na Praça localizada no Bairro Terra
Nova/Ipiranga, na Rua Marieta Francisca Souza e Silva. Aprovado por unanimidade. 03)
Ao Cartório Lamana Paiva, parabenizando pela notícia de que o Cartório será transferido
para  um  local  mais  adequado.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Thiago, Prof. Edson e Dr. Link. Vereador THIAGO – 01) À SMO, solicitando o
conserto da calçada que encontra-se danificada na Avenida Ruben Berta, em frente ao nº
815, Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade. 02) À SMO, solicitando a colocação de
bocas-de-lobo na Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, Bairro Jardim. Aprovado por
unanimidade,  com associação dos Vereadores Jorge,  Nelson,  Prof.  Edson e Dr.  Link.
Vereador  AVELINO  –  01)  À  SMO,  solicitando  operação  tapa  buracos  na  Avenida
Copacabana. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir e Dr.
Link.  02) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando limpeza no Arroio José Joaquim. Aprovado
por  unanimidade,  com associação dos  Vereadores Caco,  Jorge,  Nelson,  Volmir,  Prof.
Edson e Dr. Link. Vereador CACO – 01) Ao Prefeito, c/c à SMS, solicitando a instalação
de  um  posto  de  saúde  no  Bairro  São  Caetano.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Avelino, Volmir e Dr. Link. Às dezenove horas e trinta minutos
foi interrompida a Sessão para as Comissões de Legislação e de Finanças se reunirem
para apresentar Pareceres aos Projetos da Mesa Diretiva que foram lidos.  Retomada a
Sessão  às  dezenove  horas  e  quarenta  e  cinco  minutos.  Passou-se  a  votação  dos
seguintes Projetos: PROC. nº 20.040/2016 – Origem da Mesa Diretora - “Fixa o subsídios
do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para o período de
Gestão Administrativa de 2017 a 2021”. NESTA DATA, o Projeto foi incluído na Pauta
para  votação,  em  votação  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1ª  discussão  e
votação. PROC. nº  20.041/2016 –  Origem da Mesa Diretora -  “Fixa o subsídios dos
Vereadores para o período da Legislatura de 2017 a 2021”.  NESTA DATA, o Projeto foi
incluído na Pauta para votação, em votação foi aprovado por unanimidade, em 1ª
discussão  e  votação.  PROC.  nº  20.032/2016  –  Origem  do  Poder  Executivo  –
Mensagem nº 003/16 – “Institui o estacionamento rotativo pago, denominado 'área azul',
do  Município  de  Sapucaia  do  Sul  –  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul”.  Em 10.03.2016
discutiram o Projeto os Vereadores Volmir, Dr. Jarbas, Marquinhos e Prof. Edson; que
solicitou  adiamento  de  votação  por  01  (uma)  Sessão;  o  pedido  foi  aprovado  por
unanimidade. Devendo retornar o Projeto em 17.03.2016. Em 17.03.2016, discutiram o
Projeto os Vereadores Marquinhos, Volmir, Thiago e Nelson; que solicitou adiamento de
votação que não foi colocado em votação; encaminharam a votação os Vereadores Jorge,
Prof. Edson, Volmir, Thiago e Marquinhos; em votação o Projeto foi aprovado com 05
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(cinco)  votos favoráveis (Everaldo,  Marquinhos,  Dr.  Link,  Prof.  Edson e  Avelino)  e  04
(quatro) votos contrários (Jorge, Volmir, Nelson e Thiago), em 1ª discussão e votação.
NESTA DATA, discutiram o Projeto os Vereadores Marquinhos e Volmir, o Vereador
Caco  –  Presidente,  retirou  o  Projeto  para  adiamento  de  votação  por  02  (duas)
Sessões.  Devendo  retornar  em  31.03.2016. Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES  FINAIS:   Vereador  Prof.  EDSON  –  (06min.) –  Cumprimentou  a
todos.  Falou  da  importância  do  Projeto  do  Estacionamento  Rotativo,  que  se  faz
necessário e com urgência, pois não somos mais um município pequeno,  a população
cresceu, todos precisamos, independente de partido, uma vez o Projeto vindo à Plenário,
foram apontadas algumas dificuldades e dúvidas, o Vereador Orador como sendo Líder
de Governo pediu adiamento de votação e as levou ao Executivo, informações foram
trazidas aos Edis, entende que deveriam votar nesta noite o referido Projeto, mas  se
curva a decisão da Mesa em adiar  a  votação novamente,  espera  que ocorra  logo a
votação, para colocar este projeto em funcionamento o mais breve possível, respeita a
opinião de cada um, sejam os Vereadores, seja o Procurador da Casa, seja o Procurador
da Prefeitura, mas votará favorável ao Projeto, quando este vier a Plenário novamente,
um  Projeto  importante   para  a  cidade,  sobre  o  qual  foi  cobrado  pela  comunidade,
esclarecendo  as  dúvidas  da  mesma,  dizendo  que  há  divergências  de  métodos,  mas
considera que não deve ser trancado este projeto, pois nosso município é um dos poucos
que  ainda  não  tem  o  estacionamento,  já  não  somos  um município  pequeno  e  irá  o
Vereador Orador votar favorável quando o Projeto retornar para votação. Agradeceu e
encerrou.  Vereador EVERALDO – (06min.) – Cumprimentou a todos. Esclareceu acerca
de  alguns  detalhes  do  Projeto  do  Estacionamento,  que  considera  um  projeto  muito
importante, mas surgiram dúvidas sobre o Decreto que veio acompanhando ao projeto,
que sabe-se que decreto qualquer Prefeito pode modificar como quiser sem passar pela
Câmara,  surgindo assim debates,  que os  nomes das ruas conste  na Lei,  o  que não
ocorre, a Lei apenas regulamenta o Decreto, mas o Decreto pode ser modificado quando
o Prefeito quiser, o que aguardam os Edis é que tudo conste na Lei,  que o projeto é algo
relevante para o município, precisamos muito do estacionamento rotativo, a via pública é
um direito de todo cidadão, todos tem direito de terem um local disponível para estacionar
seu veículo, considera uma Lei muito boa, votou a favor, espera que venham todas as
informações dentro do corpo da Lei e não um decreto, assim poderá passar pela Câmara
para aprovação, só após recebendo sanção do Prefeito. Falou sobre a situação da política
no Brasil, de uma maneira geral, em todo o País e em todos os Partidos, a população está
desacreditada dos políticos, considera a política uma coisa maravilhosa, mas o problema
são as pessoas que contaminam os Partidos, independente de siglas partidárias, existem
pessoas boas e pessoas ruins, deixando o Vereador Orador um apelo à população, para
que  olhem com cuidado  seus  candidatos,  analisem suas  propostas  e  votem correto.
Desejou a todos uma boa semana e que Deus abençõe a todos. Agradeceu e encerrou.
Vereador Dr. JARBAS – (06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que não irá entrar
muito na questão política, que novamente obstrui a votação do projeto do estacionamento
rotativo, que é uma necessidade que todos passamos, até o próprio Vereador Orador, no
centro de nossa cidade, por estar estabelecido ali, onde a dificuldade para estacionar é
sempre  enorme,  quando  diz  que  não  entrará  no  mérito  político  é  porque  estamos
assistindo a  total  discordância  e  inoperância  do  Departamento  Jurídico  da  Prefeitura,
entrando inclusive em choque com a Procuradoria  desta  Casa,  inclusive foi  dito  pelo
Procurador desta Casa, que o Vereador Orador respeita muito seu conhecimento jurídico,
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um homem preparado, que estudou para isso, falou o Procurador que se trata de um ato
discricionário  da  Prefeitura,  uma  afirmação  gravíssima,  considerando  que  se  a
Procuradoria desta Casa diz que é um ato discricionário, quase ditatorial, não acredita o
Vereador Orador que o Prefeito tenha feito isso de sã consciência, mas sim orientado pelo
Departamento  Jurídico,  o  qual  não se  importa  com que  está  acontecendo em nossa
cidade, com as nossas questões de trânsito, nossas questões de legalidade,   acabam
colocando o Prefeito “no bret”,  por consequência terminam “respingando” nesta Casa,
tudo isso porque nenhum destes Procuradores irão precisar andar no centro de nossa
cidade,  nenhum deste  Procuradores  frequentam nossa  cidade,  nenhum deles  vai  no
calçadão, nos Bairros, assim é muito fácil dizer “toca esse Decreto  nos Vereadores que
eles aprovam”, as coisas não são assim, as ruas mostram que a política não é mais
assim, a Câmara não pode e não vai aceitar projetos cheios de erros como a Prefeitura
está  aceitando,  a  Câmara descorda frontalmente  deste  tipo  de expediente,  que após
criam-se “monstrengos” dentro da cidade, impossíveis de se consertar,  parabenizou a
atitude do Presidente Caco em devolver  esse Projeto,   que na verdade não se pode
sequer chamar de Projeto,  é um decreto,  para estabelecer  um projeto de lei,  que na
verdade nem quem fez sabe,  visto que,  quem faz lei  é a Câmara  de Vereadores,  o
Prefeito  pode  decretar  o  que  ele  bem  entender,  a  falha  na  orientação  jurídica  da
Prefeitura, que coloca em confronto Executivo e Legislativo, onde o grande prejudicado é
a população, é o trabalhador que precisa estacionar, que precisa rodar com seu carro,
não bastasse as dificuldades que enfrenta em se tratando dos buracos,  manutenção,
ainda tem a dificuldade para estacionar, agora vem um “monstrengo” desses em forma de
decreto,  assinado de qualquer  jeito,  como se os Vereadores tivessem que votar  com
urgência de qualquer maneira, mas isso não irão aceitar, pois depois se aprovarem um
decreto dessa maneira, a Prefeitura se sente no direito de fazer o que bem entender,
prejudicando inclusive quem estaciona, o Vereador Orador cumprimentou portanto à esta
Casa pela Lucidez, em dizer não a figura dos “monstrengos” jurídicos, daquela Casa onde
simplesmente  fazem  um  decreto,  um  projeto  de  qualquer  maneira,  mandam  para  a
Câmara  como  se  fossem  os  Edis  uns  “cordeirinhos”,  mas  não  são  nenhum  pouco
passivos neste tipo de atitude, neste tipo de situação, estão simplesmente fazendo o que
as ruas estão cobrando dos políticos, solicitando ao Vereador Prof. Edson que aprofunde
essa discussão,   o que vemos não é projeto,  não é decreto, é  sim um “monstrengo”
jurídico atirado neste Plenário,  como se fossem obrigados aceitar  qualquer  coisa que
qualquer  monstro  jurídico  faça.  Agradeceu  e  encerrou.   Vereador  MARQUINHOS  –
(06min. cedidos pelo Vereador Jorge) – Cumprimentou a todos. Disse que protocolou o
projeto do estacionamento rotativo nesta Casa, mas o Projeto já havia sido protocolado
antes  pelo  Vereador  Arlenio,  ainda  assim,  houve um impedimento  para  tramitar,  pois
deveria partir do Executivo e não da Câmara, aguardando que o Executivo o enviasse,
ressaltando que quando vier do Executivo irá com certeza votar favorável,  pois entende
que  não  se  pode  “engessar”  o  centro  da  cidade,  o  município  precisa  de  ICMS,
principalmente  com  esse  ajuste  fiscal  vergonhoso  para  tapar  essa  roubalheira  deste
partido,  desta  facção  criminosa  chamada  PT.  Falou  que  o  Sr.  Jorge  Alegre  saiu  do
Governo,  pois  tinha  um  Projeto,  porém quando  viu  que  não  estava  sendo  cumprido
retirou-se, assim como Vereador Dr. Jarbas também saiu  desta Administração,  entre
outros,  relembrando  o  Vereador  Orador  a   quantidade  de  Processos  que  o  Prefeito
responde, Prefeito este que não quis modificar nada no Projeto do Estacionamento em
um ato chamado discricionário, assim desrespeitando a todos, tanto este Poder, como a
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população, como o próprio Líder de Governo Vereador Prof. Edson, por tal razão muitos
saíram fora deste Governo, bem como, ressaltou que tem respondido à população sobre
o projeto do estacionamento e a resposta ao Prefeito Ballin foi “vamos nos respeitar”, pois
não poderia o Vereador Orador votar favorável a um projeto com resquício de ilicitude,  a
população irá cobrar, deve ser portanto modificado, para ser aprovado, enquanto estiver
como está, votaria contrário, pois não aceita este “deboche” e esta omissão por parte do
Prefeito, sendo assim, se forem feitas  todas as modificações necessárias, com certeza
votará  a  favor,  o  centro  não  pode  ser  “engessado”  e  a  população  precisa  muito  de
arrecadação de ICMS. Agradeceu e encerrou.  Vereador NELSON – (06min.  cedidos
pelo  Vereador  Caco) –  Cumprimentou  a  todos.  Disse  que
quanto ao Projeto da área azul, na primeira votação votou contrário por não estar claro no
Projeto o nome das ruas contempladas, agora chegou o nome de todas as ruas, o mapa,
enfim, ficou claro, ressaltando que na quinta-feira  a noite, na sexta-feira de manhã, toda a
Prefeitura já sabia que o Vereador Orador havia votado contra, mas explica que estava na
sua razão, mas se vier o Projeto com todas as especificações necessárias, seja o nome
das  ruas,  seja  a  quantidade  de  vagas,  enfim,  votará  favorável,  pois  tem  sido  muito
cobrado pela população, assim como, os outros Vereadores, citando uma solicitação que
lhe fizeram para incluir no projeto da área azul o Hospital, para a qual respondeu que é
contra, pois não concorda que alguém por exemplo chegue para visitar um paciente no
hospital  e  ter  que  pagar  para  estacionar,  já  no  que  se  refere  ao  estacionar   motos,
também estará incluído neste projeto, o que considera ótimo, terem vagas exclusivas para
motos, será proibido motos fora do lugar, ressaltando que os Vereadores não são contra a
área  azul,  mas  são  necessários  alguns  ajustes  e  estamos  atrasados  uns  três  anos,
espera que este seja o último adiamento de votação devido a importância do projeto para
o município. 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 trinta minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será pelo
mesmo assinada e Vereador  Avelino Barbeiro  – 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, 22 de março de 2016. 
                                                                                                
                                                                                  
                                                                               JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS

                       (Caco) 
             Vereador Presidente 

            AVELINO MAZZUCHELLO
                  (Avelino Barbeiro) 
                 Vereador  Secretário
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