
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
9774

                         Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis (09.06.2016),  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 31ª 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.  JARBAS
(PSDB); EVERALDO (PRB); Dr. LINK (PT); MARQUINHOS (PSB); JORGE (PSD); LUCIANO (PT);
NELSON (SD); CACO (PMDB); THIAGO (PSDC); AVELINO (PMDB) 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. QUESTÃO DE ORDEM: O Vereador Volmir justificou o seu atraso pois estava na cidade de
Canoas recebendo o Diploma de Colaborador Emérito da Brigada Militar. Passou-se ao  ESPAÇO DO
PEQUENO EXPEDIENTE:  O Vereador Avelino – Secretário, fez a leitura dos Expedientes Recebidos:
Ofícios nº 289/2016 e 290/2016 da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, Ofício n° 419/2016 – GIGOV
Novo Hamburgo, Resposta AES/SUL do requerimento 0754/16, Processo 20.057 – do Vereador Dr. Link,
Processo 20.058 – do Executivo; ATA nº 9769, que foi aprovada por unanimidade, sem retificação
nem alteração.  Neste  momento  com a  aquiescência  do  Plenário,  foi  solicitado  para  que  o  nobre
Deputado Adolfo Britto fizesse parte da Mesa. Neste momento o Presidente Caco parabenizou a nova
colega do Setor Legislativo, a senhora Carolina de Oliveira de Mattos, Técnica Legislativa. Passou-se ao
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais: Vereador Thiago – 01) Ao Conselho de
Pastores, parabenizando pelo dia do Pastor, o qual será comemorado no dia 12/06/2016. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jarbas, Everaldo, Marquinhos, Volmir, Dr. Link, Caco,
Jorge e  Nelson.  02)  À SMST,  solicitando  que seja  colocada uma câmera  filmadora  na Rua Cleni
Vasconcelos de Oliveira, esquina com a Rua do Passeio, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Volmir e Nelson. Vereador Nelson – 01) À AES Sul, solicitando que
esclareça se a conta de luz é no CPF do locatário ou do titular do imóvel. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Thiago e Marquinhos. 02) À SMS, solicitando verificar como anda o
atendimento  dos  moradores  do  Parque  Joel.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Marquinhos, Caco, Jorge e Volmir.  03) Ao Deputado Adolfo Britto, solicitando que verifique
com seu colega de Base,  o  Deputado Jorge Pozzobom,  por  que ele  é  contra  a  criação  de novos
tabelionatos. Aprovado por unanimidade com associação do Vereador Marquinhos. Vereador Volmir –
01)  À SMO, solicitando desentupimento e hidrojateamento na caixa e rede de esgoto da Rua José
Loureiro da Silva, esquina com a Rua Olavo Camboim, no Bairro Camboim. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Marquinhos, Caco e Nelson. 02) À SMO, solicitando providências para
conter  erosão na Rua Ipiranga,  em frente  aos números 79 e  111,  no Bairro  Centro.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação do Vereador Caco. 03) À SMO, com cópia ao Prefeito, solicitando com
urgência,  reparos  e  melhoramento  na  capela  do  Bairro  Fortuna.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Jorge, Caco, Thiago, Nelson e Jarbas. Vereador Marquinhos – 01) À SMO,
solicitando reparo das calçadas da praça central.  Aprovado por unanimidade,  com a associação do
Vereador Everaldo. 02) À SMSMU, com cópia à AES Sul, solicitando a troca do poste localizado na Rua
Manoel Serafim, em frente ao número 328, Bairro Centro. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Procurador
da República, Senhor Rodrigo Janot, parabenizando pelos mandados de prisão expedidos para Renan
Calheiros,  José Sarney e Eduardo Cunha.  Aprovado por unanimidade.  Vereador Everaldo – 01)  À
SMST, solicitando pintura de sinalização de “PARE” entre as Ruas Olavo Camboim e Itália Bairle, no
Bairro Camboim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Nelson e
Volmir.  02) À SMSMU, solicitando que seja organizado um cronograma para recolhimento de galhos e
entulhos. Aprovado por unanimidade com a associação dos Vereadores Nelson, Marquinhos, Volmir e
Jorge.  Vereador Dr. Jarbas – 01)  Ao Prefeito, com cópia à SMPU, solicitando informações sobre a
situação da Avenida Joaquim, no trecho da Monteiro Lobato até BR-116. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Caco e Volmir. 02) Ao Prefeito, com cópia à Secretaria Especial Geral
de Governo, solicitando informações sobre a instalação da agência do INSS em nossa cidade. Aprovado
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por unanimidade,  com a associação do Vereador  Jorge.  03) Ao Padre Aloisio  Rech e ao Conselho
Paroquial da Capela Sagrado Coração de Jesus, cumprimentando pelo excelente evento realizado no
último  domingo,  no  Ginásio  Paroquial  da  Igreja  Católica,  no  Bairro  Três  Portos.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Thiago, Nelson, Avelino, Everaldo e Volmir.  Vereador
Dr. Link – 01) À Secretaria Estadual de Transportes, para o Senhor Pedro Westphalen, com cópia para
o Governador do Estado, solicitando informações sobre a continuidade das obras na ERS-118. Aprovado
por unanimidade, com associação de todos os Vereadores.  Vereador Avelino – 01)  Ao nobre colega,
Vereador  Volmir,  parabenizando  pelo  recebimento  do  diploma  pela  Brigada  Militar.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dr.  Link, Jorge, Marquinhos e Jarbas.  02)  À SMO,
solicitando  limpeza  de  uma  boca  de  lobo,  que  está  entupida,  na  Avenida  Mauá.  Aprovado  por
unanimidade.  Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos os Processos que
aguardam Pareceres; passou-se à votação dos Processos: Processos  em 2ª discussão e votação:
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, o Vereador Thiago Batista solicitou o adiamento de votação por 02 (duas)
Sessões.  Em  votação,  o  Pedido  de  Adiamento  foi  aprovado  com  07  (sete)  votos  favoráveis  dos
Vereadores Dr. Jarbas, Marquinhos, Volmir, Everaldo, Jorge, Nelson e Thiago e 03 (três) votos contrários
dos Vereadores Luciano, Dr.  Link e Avelino. Portanto,  aprovado o Pedido de Adiamento da votação,
devendo retornar  em 07.06.2016.  Em 07.06.2016,  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.  NESTA DATA,  discutiram  o  Projeto  os
Vereadores Marquinhos e Nelson, encaminharam à votação os Vereadores Marquinhos, Luciano,
Volmir e Jorge. Em votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação.
Neste momento assume a Presidência o Vereador Dr.  Link.  Questão de Ordem: O Vereador  Nelson
solicitou ao Presidente da Comissão de Legislação e Justiça, se a reunião será feita no dia 14.06.2016. O
Vereador Luciano, Presidente da Comissão de Legislação e Justiça, confirmou para dia 14.06.2016 às
dezoito  horas.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS: Vereador  VOLMIR  –
(06min.) – Cumprimentou a todos. Falou que no final desta tarde foi laureado em Canoas, pelo
Comando  e  Policiamento  Metropolitano  da  Brigada  Militar,  ao  receber  o  seu  diploma  de
reconhecimento por aquela corporação. Após isso, começou falando sobre a educação em nosso
País. Disse que em nosso País há cerca de doze milhões de desempregados e empresários
preocupados com a alta carga tributária. Falou que nosso País é capitalista e portanto o dinheiro
deve girar, pois se isto não ocorrer, o comércio não sobrevive, as lojas e supermercados não
vendem, entre outros problemas que ocorrem devido a esta situação. Disse que nossa sociedade
perdeu o respeito, o Vereador falou que ele é do tempo que pedia benção ao pai, que fala Senhor
e Senhora, como forma de respeito. Argumentou que hoje vê escolas ocupadas por vinte, trinta
estudantes, os quais prejudicam o restante dos alunos, dizendo que estão defendendo o direito
da educação, mas que estes alunos que estão nesta ocupação, são os de notas mais baixas, da
turma da bagunça. Neste momento o Vereador Marquinhos faz um aparte: questionou sobre qual
seria o partido destes alunos. Vereador Volmir retoma a palavra: disse que são muito jovens para
decidirem qual será o seu partido. Falou que o MST recebeu dinheiro para o “Minha Casa Minha
Vida”, isso apontado pelo Tribunal de Contas da União. Foi verificado que há uma área na cidade
de Nova Santa Rita, pertencente ao MST, que deveria ser destinada para plantação, mas não é
isto que está ocorrendo. Disse que os valores estão invertidos, pois quem trabalha é vagabundo
e vagabundo é herói.  Neste momento o Vereador  Nelson faz um aparte:  “Vereador o que é
plantado naquela área na cidade de Nova Santa Rita?” Vereador Volmir retoma a palavra: Falou
que todo dia dois de cada mês chega um caminhão cheio de cesta básica para aquelas pessoas,
sendo que quem paga somos nós. Finalizou dizendo que acredita em um Brasil melhor, do povo
que trabalha, que ajuda o próximo. Disse que governante que pensar em educação, em ocupar a
mente do jovem, sempre vai se reeleger. Mas se pensar pequeno, continuaremos com a atual
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situação.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  AVELINO  –  (06min.) –  Cumprimentou  a  todos.
Agradeceu e elogiou a presença do Deputado Adolfo Britto, dizendo que representa muito bem o
seu partido e é uma pessoa muito centrada, que não faz fofoca e não agride ninguém. Salientou
dizendo que é desta forma que se trabalha. Falou que os Vereadores devem trabalhar e não
agredir os colegas, ir nas ruas, falar com os cidadãos e resolver os assuntos da comunidade.
Disse  que  ficou  preocupado  quando  recebeu  a  informação  de  que  a  nossa  Comissão  de
Educação recebeu a notícia  de  que não tem papel  higiênico e  comida  para  nossos  alunos.
Solicitou que o Presidente da Comissão verifique em qual escola isso está ocorrendo. Neste
momento o Vereador Luciano faz um aparte: Disse que esta notícia chegou por meio de uma
pessoa que fala absurdos. Vereador Avelino retoma a palavra: Falou que mesmo assim, devemos
verificar, pois é nosso dever como órgão fiscalizador. Disse que a pessoa que muito agride, ela
se sente fraca e quer mostrar através da sua prepotência que é forte. Falou que o forte que se
reelege  é  porque  trabalha.  Argumentou  que  fica  triste,  quando  o  plenário  está  cheio,  e  a
população  assiste  os  Vereadores  ficarem  se  agredindo  e  trocando  insultos.  Desta  forma  a
população não tem vontade de voltar a assistir as sessões. Afirmou que aqui nesta Casa, os
Vereadores devem mostrar respeito, porque respeito se aprende em casa. Disse que a escada se
faz com trabalho e não falar mal dos outros. O que adianta falar mal se o passado da pessoa é
mais sujo e nebuloso. Falou que fica feliz quando um Vereador fala que falta isso e aquilo em
alguma escola. Neste momento o Vereador Jorge faz um aparte: Falou o nome da escola, João
de Barro, em que está ocorrendo essa falta. Disse que os moradores estão presentes no plenário
e esta solicitação de itens faltantes foi feita pelas professoras da escola. O Vereador Avelino
retoma a palavra: Disse que está acontecendo algo errado, que devem verificar esta situação.
Agradeceu e encerrou.  Vereador MARQUINHOS  (Espaço cedido pelo  Vereador  Dr.  Jarbas)  -
06min. – Cumprimentou a todos. Neste momento o Vereador Dr. Jarbas faz um aparte: Fez uma
rápida saudação ao Deputado Adolfo Britto, integrante do PP. Agradeceu pela parceria que o
partido tem com o nosso Município. Neste momento o Vereador Jorge faz um aparte: Agradeceu
a  presença  do  Deputado  Adolfo  Britto.  Solicitou  para  que  o  Deputado  leve  o  anseio  da
comunidade  em  relação  as  obras  da  ERS-118.  Questionou  ao  Vereador  Nelson  qual  foi  a
resposta  dada pelo  Secretário  de Saúde sobre  a  indagação na  audiência  sobre  o  prazo  de
duração do estoque dos remédios. Vereador Nelson responde a pergunta: Até o momento que
terminar.  Vereador Marquinhos retoma a palavra: Falou que concorda com o Vereador que o
antecedeu,  que  não  gosta  de  fofoca.  Disse  que  o  Vereador  Luciano  também  não  gosta.
Argumentou com o Vereador Luciano, dizendo que ele tem cara de pau por chamar os outros de
fofoqueiros, pois as nossas crianças comiam arroz com chuchu em nossa escolas. Falou para ter
cara de pau ao fechar o segundo grau na Escola Santos Dumont. Discorreu que o Vereador que
o antecedeu, o Senhor Avelino, concorda que não gosta de fofoca. Mas disse que também é
contra Vereadores que usam dinheiro público para colocar gasolina em seu carro particular. Disse
que já há um processo no fórum, para apurar estes desvios. Falou que é contra candidatos que
se aproximam do Prefeito, querendo ser seu Vice-Prefeito. Disse que é contra filho de Vereador
ganhar  um cargo  de  alta  remuneração.  É contra  roubar  os  cofres  públicos,  fazer  uma falsa
oposição, para ganhar uns cargos públicos. Falou que é contra “familiarizar” a Prefeitura. Disse
que o Prefeito Ballin já foi condenado por fraudar licitação por uma representação da sua pessoa.
Falou que entrou com representação  de nepotismo, contra um Vereador. Disse que devemos
passar o País, Estado e o Município a limpo. Agradeceu e encerrou. Deputado ADOLFO BRITO
(Espaço cedido pelo Vereador Everaldo) – 06min. Cumprimentou a todos. Agradeceu por voltar a
Sapucaia do Sul, terra que está sempre em nosso gabinete, com suas reivindicações. Disse que
fica feliz quando vê discussões acaloradas, Vereadores lutando pelos anseios da comunidade,
pois percebe que a Câmara Municipal está cumprindo a sua missão, o papel de lutar pelo povo.
Falou que acha ótimo, quando Vereadores vão firmes até o final em suas argumentações. Disse
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que a Câmara ainda detém muita  credibilidade,  enquanto os políticos,  estão com a imagem
arranhada por causa dos últimos acontecimentos. Mas acredita que os mesmo tem tudo para
reverter esta situação e deseja que a operação Lava Jato continue e que os corruptos devem ser
punidos. Disse que está trabalhando forte em seu partido para que possam oferecer a este País
obras de comunicação, infraestrutura, aeroportos, energia de qualidade. Falou que se associa
sobre  as  demandas  solicitadas  para  a  ERS-118.  Disse  que  assim  que  o  Estado  conseguir
renegociar suas dívidas, vai conseguir dar andamento a várias obras. Falou que seu gabinete
está a disposição de todas as pessoas na Assembleia Legislativa.  Disse que é um gabinete
humilde, pois aprendeu a fazer política de cara limpa. Informou que foi menino de rua, trabalhou
como  engraxate,  entregador  de  jornal.  Disse  que  aqui  nesta  Casa,  estão  muito  bem
representados. Falou sobre o Vereador Volmir, que trabalhou com seu gabinete por vinte anos,6
na Assembleia Legislativa, que deixou uma marca de dedicação, pessoa correta e trabalhadora.
Falou que se sente muito bem representado pelo Volmir nesta Casa, e feliz por ele ter recebido
uma homenagem na data de hoje. Agradeceu e encerrou.  Nada mais havendo a ser tratado,  o
Vereador Dr. Link – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente
Sessão às vinte horas e vinte 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, 09 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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