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Aos  vinte  e  três  dias  do  mês  de  junho  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis
(23.06.2016), 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 35ª
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:  THIAGO (PSDC); LUCIANO (PT);
NELSON (SD); EVERALDO (PRB); Dr. LINK (PT); CACO (PMDB); MARQUINHOS (PSB);
Dr. JARBAS (PSDB); JORGE (PSD); 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 Barbeiro –
Secretário,  a  leitura  de  um  trecho  bíblico.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  PEQUENO
EXPEDIENTE: Passou-se  à  Leitura  dos  Expedientes  Recebidos:  Proc.  nº  20.060/2016  –
Projeto de Lei Legs. de autoria do Vereador Luciano; Proc. nº 20.061/2016 – Projeto de Lei
Legs. de origem do Vereador Avelino; Proc. nº 20.062/2016 – Projeto de Lei Legs. de origem
do Vereador  Caco;  Proc.  nº  20.063/2016 –  Projeto  de  Lei  Legs.  de  origem do Vereador
Thiago; Telegrama do Ministério da Educação; Ofc. nº 438/16 – DETRAN/RS;  ATA nº 9771,
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 SMEC, c/c à Direção da E.M.E.F. Alfredo  Juliano, parabenizando pelo Projeto
que ensina  vôlei  aos alunos,  com a coordenação do  ex  jogador  de  voleibol  bi  campeão
olímpico  e  mundial  Gustavo  Mendes.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Nelson, Volmir, Caco, Avelino, Marquinhos e Luciano.  Vereador Dr. JARBAS –
01) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMO,  solicitando  melhorias  com  urgência  na  Rua  Marquês  de
Barbacena, Bairro Santa Luzia, o local encontra-se intransitável. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Jorge, Volmir, Marquinhos e Nelson.  02) Aos familiares da
Sra. Anália Giannnechini, condolências pelo seu falecimento. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Avelino, Nelson, Volmir e Marquinhos.  Vereador EVERALDO –
01) Aos familiares da Sra. Odete Pereira Santos da Silva, condolências pelo seu falecimento.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir, Nelson e Dr. Link. 02) À
SMO, solicitando desentupimento de uma boca de lobo localizada na Avenida Mauá, Bairro
Garimpo.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação dos  Vereadores  Avelino  e  Nelson.
Vereador MARQUINHOS – 01) Ao Ministério Público do RS e à Corregedoria de Polícia Civil,
externando votos de congratulações pela prisão do Delegado de Polícia Eduardo Moraes, o
“carioca”,  ocorrido  na  Cidade  de  Alvorada,  pelos  crimes  de  concussão  e  associação
criminosa,  entre  outros.  Aprovado  por  unanimidade.  02) À  Presidente  da  Assembleia
Legislativa do RS, informando que o Chefe de Gabinete do Deputado Maurício do PTB, Sr.
João Luiz Scopel, foi condenado pelo Poder Judiciário por fraude a Licitação, na Câmara de
Vereadores de Sapucaia do Sul, ao exercer a Presidência da Casa no Biênio 2003 e 2004, o
que  inviabiliza  exercer  qualquer  cargo  legislativo  nesta  egrégia  Casa.  Informa  ainda  que
alertou nestes termos o Presidente anterior  da Assembleia, mas não foi  tomada qualquer
medida legal a respeito, o que em tese pode acarretar o crime de improbidade administrativa
aquele gestor.  Aprovado por unanimidade. 03) À Presidente da Assembleia Legislativa do RS,
informando que o assaltante de banco Sergio Luiz Lopes vulgo Serginho, que foi condenado à
aproximadamente onze anos de cadeia por este crime, além de ter sido exonerado da Polícia
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Civil a bem do serviço público. Pelos motivos elencados não pode exercer função pública e
atualmente exerce a função de assessor legislativo do Deputado Maurício do PTB,  o que em
tese pode acarretar o crime de improbidade administrativa ao seu contratante. Aprovado por
unanimidade.  Vereador  VOLMIR –  01) À  CORSAN,  parabenizando os  funcionários:  Sra.
Beatriz Willers, Sra. Eva Maria Paim da Silva, Sr. Oneide Adel Castro e Sr. Ubirajara Justo
Mendonça, que foram laureados na manhã deste dia, 23.06.16, com diploma de homenagem
por vinte e cinco anos de bons serviços prestados à companhia. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Jorge, Luciano, Nelson, Avelino, Dr. Link, Everaldo, Caco e
Marquinhos. 02) À SMO, solicita providências  para conserto  de buraco, causado por erosão,
na Rua Capistrano de Abreu, na altura do nº 74, quase esquina com a Rua Luis Pasteur,
Bairro Walderez. Aprovado por unanimidade. Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, c/c à SMO,
solicitando reparos no asfalto e calçamento irregular, da Rua Frei Damião, trecho entre  a Rua
Beira Campo e Avenida Valdemimo Machado, Bairro Vargas, devido a via estar intransitável.
Aprovado por unanimidade, com associação Everaldo,  Nelson,  Thiago e Volmir.  Vereador
NELSON  –  01) À  SMO,  solicitando  o  conserto  de  uma  cratera  na  Avenida  Valdomimo
Machado, esquina com a Rua Santo Expedito, em frente a Ferragem Portão. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge  e  Thiago.  02)  À  SMO  e  SMSMU,
solicitando  melhorias  urgentes  nas  ruas  do  Loteamento  Nascer  do  Sol.  Aprovado  por
unanimidade,  com associação  do  Vereador  Volmir.  Vereador  THIAGO –  01) À  SMSMU,
solicitando a  colocação de  saibro  na  Rua  das  Abelhas,  Bairro  Feliz,  o  local  encontra-se
intransitável.  Aprovado por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Jorge,  Nelson,
Volmir, Marquinhos e Everaldo.  02) À SMSMU, solicitando troca de lâmpadas na Rua Dom
Pedrito,  em frente  ao  nº  93,  Bairro  Walderez.  Aprovado por  unanimidade.  03) À  SMDH,
solicitando prestação de contas referente a Marcha Gay realizada em nossa cidade. Aprovado
por unanimidade, com associação do Vereador Marquinhos.  Vereador AVELINO – 01)  À
SMO, solicitando o conserto de buraco na Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, pois tem
oferecido grandes riscos a quem passa no local. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Caco, Jorge e Nelson.  02) À SMO, solicitando patrolamento em toda zona
rural de nosso Município. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador  Jorge.
Passou-se a votação dos seguintes Processos: PROC. nº 20.057/2016 – Origem do Vereador
Luís Rogério Link (Dr. Link) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO - “Dispõe sobre a contratação
de vigilância armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas e nas Cooperativas
de Crédito do Município de Sapucaia do Sul”. Em 16.06.2016, o Vereador Volmir solicitou
adiamento de votação por 01 (uma) sessão. Os Vereadores, em unanimidade, aprovaram o
adiamento por uma sessão, devendo esse retornar à votação em 23.06.2016. NESTA DATA,
discutiram o Projeto os Vereadores Dr. Link, Volmir, Nelson, Dr. Jarbas, Marquinhos e
Luciano; encaminharam a votação os Vereadores Jorge, Dr. Link e Nelson; em votação
o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1ª  discussão  e  votação.  PROC.  n°
20.056/2016 – Origem do Vereador Marco Antônio da Rosa (Marquinhos) – PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO -  “Concede  o  Título  de  Cidadã  Sapucaiense  a  Sra.  Ieda  Simone  Chaxim
Martins”,  e  dá  outras  providências”.  NESTA  DATA,  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.046/2016 –  Origem do Vereador
MARQUINHOS – Projeto de Lei Legislativo –  “Proíbe a caudectomia e obriga os consultórios,
as clínicas e os hospitais veterinários a afixarem, em lugar visível, cartaz informando essa
proibição e dá outras providências”.  NESTA DATA, discutiram o Projeto os Vereadores
Nelson e Dr. Link; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão
e votação. PROC. nº 20.047/2016 – Origem do Vereador AVELINO BARBEIRO – Projeto de
Lei Legislativo – “Denomina de Dr. Darci Carlos da Silva, a Unidade Básica de Saúde do
Bairro Nova Sapucaia, nesta Cidade e dá outras providências”. NESTA DATA, discutiram o
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Projeto os Vereadores Nelson e Dr. Jarbas;  em votação o Projeto foi aprovado por
unanimidade,  em 1ª  discussão e  votação.  PROC.  nº  20.054/2016 –  Origem do Poder
Executivo  –  Mensagem  nº  018/2016  –  PROJETO  DE  LEI  EXECUTIVO  -  “Denomina  e
identifica Loteamentos e Bairros situados no Município de Sapucaia do Sul”. Em 21.06.2016 o
Projeto foi incluído na Pauta de Votação; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade
em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, o Projeto foi provado por unanimidade, em 2ª
discussão e votação. Neste instante se retiraram os Vereadores Dr. Jarbas, Volmir, Avelino e
Dr.  Link.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:   Vereador
MARQUINHOS – (06min. cedidos pelo Vereador Dr. Jarbas) –  Cumprimentou a todos.
Disse  que  o  Delegado  Eduardo  Moraes,  o  “Carioca”,  estava  roubando  a  comunidade
alvoradense, por isso o Vereador Orador parabenizou o Ministério Público e a Corregedoria
de  Polícia, que extinguiram este “câncer” da polícia civil, mas não foi para o Vereador Orador
nenhuma  surpresa  quando  o  companheiro  de  Partido  deste  Delegado,  o  Prefeito  Ballin,
nomeou o seu irmão para trabalhar na Prefeitura e o indicou para trabalhar na 2ª Delegacia,
isso mesmo, o “Carioca” é ex delegado da 2ª Delegacia, então começam as coincidências,
pois  quem é o Prefeito  Ballin? É um condenado por  fraudar  licitações,  também  não foi
surpresa  quando o  Chefe  de  Investigações  deste  mesmo Delegado,  estava  roubando os
munícipes de Alvorada,   foi preso extorquindo dinheiro de um dono de boate, também não foi
surpresa quando na 2ª  Delegacia,  na inauguração do Prédio,  a comunidade sapucaiense
levou um verdadeiro “tapa na cara”, quando o Delegado Eduardo Moraes ao invés de elogiar
um  cidadão  do  bem  naquela  solenidade  ele  constrangeu  Vereadores  ao  fazer  elogios
rasgados  ao  assaltante  de  banco  Sergio  Luiz  Lopes,  vulgo  “serginho”,  também  não  foi
surpresa  quando  roubaram  o  prédio  da  Prefeitura,  as  pessoas  responsáveis  pelas
investigações  que  eram  na  época,  o  Delegado  Eduardo  Moraes,  o  Chefe  da  Guarda
Municipal Clóvis, nada foi descoberto, enquanto Clóvis dizia que mandava na 2ª Delegacia,
mas acha o Vereador Orador que mandava não manda mais, pois o prejuízo foi do povo, que
teve  o seu dinheiro roubado, não foi surpresa quando  o Vereador Orador ainda na ativa, foi
transferido desta cidade porque tratava os marginais com muito rigor, pois isso é melhor do
que elogiá-los, como fazem pessoas da índole cafajeste de Eduardo Moraes, pode portanto
“bater no peito” e dizer que Eduardo Moraes está em um lugar merecido, que é na cadeia,
bem como, pode bater no peito e dizer com muita honra, que as Instituições Policiais são
constituídas  de policiais  honestos,  essas exceções que denigrem a imagem são apenas
exceções à regra,  agora está em um lugar bem merecido, que é a cadeia, no entanto o
Vereador  Orador  se  aposentou  com  diversas  portarias  de  louvor,  porque  não  elogiava
vagabundo, mas colocava na cadeia, assim como, também a esposa do Vereador Orador irá
se aposentar com diversas portarias de louvor, como todos os policiais honestos fazem, se
aposentam, na Policia Civil, essa instituição honrada, mas ladrão como Eduardo Moraes  se
aposenta na cadeia, ele está no lugar merecido, pois lugar de ladrão é na cadeia. Agradeceu
e encerrou. Vereador JORGE – (06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que mais uma vez
parabeniza o Vereador Thiago Batista por sua condução na estratégia política e como tem
feito e conduzido a política em nosso município, acredita que assim como o Vereador Thiago
outros Vereadores também virão com uma nova conduta, pois não tem como  defender uma
Administração que vai afundar com nossa cidade, essa mudança de conduta dos Vereadores
é como se diz “antes tarde do que nunca”, ressaltando que com certeza o Vereador Thiago vai
crescer bastante e a comunidade e eleitores irão olhá-lo com outros olhos, pois não há como
defender  essa  atual  Administração.  Falou  que  mesmo  Vereadores  da  Base  não   ficam
tecendo elogios e louvores a administração, pois são inteligentes e sabem a hora certa para
cada coisa, ressaltando que de fato não há como defender, a situação em que encontram-se
diversas  ruas,  locais  intransitáveis,  como  é  possível  algum  Vereador  parabenizar  essa
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administração? É uma total falta de dignidade, pois essa administração está afundando cada
vez mais com nossa cidade, pois provavelmente terão candidatos nesta eleição, mas não
acredita que para candidatar-se a Prefeito terão alguém ou acredita menos ainda  que o
Vereador Dr. Link irá se expor desta forma se candidatando a  Prefeito e defendendo essa
administração com o atual Prefeito Ballin ao seu lado, pois tem sido uma vergonha  o que
tem ocorrido  em nosso município,  como exemplo  a  precariedade da área da  saúde.  Em
aparte o Vereador Thiago disse que para contribuir com a fala do Vereador Jorge, não há com
o que se preocupar, pois essa quadrilha está sendo presa e logo esse partido será extinto,
pois é um partido que se pode chamar realmente de quadrilha.  Continuando o Vereador
Orador ressaltou os diversos acontecimentos como a invasão do Diretório Nacional do PT, um
Ex Ministro que também provavelmente daqui uns dias vai parar no xadrez,  o Lula também
não  tem muitos  dias,  logo  logo  estarão  pegando,  isso  tudo  é  muito  feio.   Em aparte  o
Vereador Marquinhos disse que está de parabéns o Vereador Thiago, visto que seu Partido
fez um acordo com a atual administração, que seria trabalhar para  o povo sapucaiense e não
para companheiros, tem convicção o Vereador Marquinhos que  além deste motivo também
entende que um religioso jamais apoiaria um Partido  que apoia  o aborto, os homens de bem
estão na oposição. Continuando o Vereador Orador repetiu que realmente outros Vereadores
devem estar vindo, pois não há como defender esta administração, existem Secretarias onde
os Secretários parecem “lesmas” e outros funcionários mandam mais que  os Secretários,
funcionários determinam onde vai caminhão, onde vai máquina, assim por diante e a anarquia
de lixo acumulado em nossas ruas continua, cada vez ficando maior, o que considera um
enorme desrespeito  e  descaso com nossa comunidade.  Agradeceu e encerrou.  Vereador
LUCIANO –  (06min.)  – Cumprimentou  a  todos.  Disse  que  ouviu  no  pronunciamento  do
Vereador  Jorge,  que  não  tem  dignidade  aquele  que  defende  este  Governo,  aceita  esta
provocação, pois entende que aqui é o local para este tipo de debate, são Vereadores e esta
um a Casa para discutir política, mas que essa mudança de ideias de alguns foi a pouco
tempo,  assim  como,  tivemos  na  história  de  nossa  cidade  Vereadores  cassados,  Prefeito
afastado, enfim, hoje em dia se fala de moralidade, mas se vê apoiarem um Prefeito que está
condenado,  que  está  na  lista  de  Prefeitos  que não poderiam nem concorrer,  por  isso  a
necessidade de pensar antes de falar, não pode ser dito que não foi feito nada em nossa
cidade, uma cidade com cinquenta e cinco anos, temos quatro escolas infantis, destas duas
funcionam muito bem e duas vão ser inauguradas, o Governo investe, o Governo ouve a
população, não existe a história de atender se for “companheiro” ou “não companheiro”, o
atendimento é igual para todos, se prioriza a universalização do direito, que é o direito igual
para todos, o que terminou foi o privilégio político, isso é que não pode ter,   existem números
para  comprovar  o  quanto  este  Governo  atual  tem  avançado,  aqui  se  paga  em  dia  o
funcionalismo  público,  metade  do  décimo  terceiro  já  foi  pago,  isso  é  administrar  com
seriedade, em outros municípios não ocorre isto, o atendimento de nosso hospital também é
muito bom, as gestantes vem de fora para ter seus filhos aqui,  nem sempre foi assim, antes o
hospital não funcionava, agora funciona muito bem, perfeição não existe, mas temos que ter
parâmetros, temos  que comparar com as dificuldades de outros municípios, dificuldades que
aqui não temos,  locais onde os funcionários ocupam a Câmara, onde não recebem seus
salários em dia, onde o atendimento nos hospitais é ruim, congelamento de salários, enfim,
aqui  é  dado  o  repasse,  é  pago  e  se  recebe  em  dia.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador
NELSON – (06min. cedidos pelo Vereador Dr. Link) – Cumprimentou a todos. Disse que
é uma honra trabalhar com Vereadores Volmir e Dr. Link, que em nosso Município o PMDB
tem sido um exemplo, aqui não se vê os problemas que vemos em muitos Municípios pelo
País todo, nesta Casa o trabalho de todos os Vereadores tem sido exemplar, ocorrem boas
discussões, considera o Vereador Orador um orgulho trabalhar aqui, ressaltando que não se
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avalia um Vereador pelo que dá  aos cidadãos, mas sim pelo trabalho que realiza,  seus
projetos, solicitações, enfim, um Vereador não tem que dar nada, tem que legislar e fiscalizar,
muitas vezes um Vereador faz Leis, que não são cumpridas, têm então que brigarem para
cumprirem estas Leis. Falou que nunca se ouviu falar algo ruim dos Vereadores Volmir e Dr.
Link, que estão candidatos a Prefeito, bem como, se outros candidatos a Prefeito estão indo
bem nas pesquisas, é porque algo de bom fizeram no passado dentro dos Bairros. Em  aparte
o Vereador Thiago disse que não estamos combatendo pessoas, mas sim Partidos e suas
ideologias. Continuando o Vereador Orador disse que não defende Partidos, pois sabe-se de
tudo que está acontecendo País a fora, vai defender o trabalho de quem é candidato e sua
biografia, não concorda com pessoas defendendo Partidos, existem muitos candidatos bons,
qualificados, será um eleição de alto nível, sendo muito importante defender o trabalho do
candidato e esquecer a legenda. 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 quinze 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, 23 de junho de 2016. 
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