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                         Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (20.10.2016),
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  65ª  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); VOLMIR (PP); JORGE (PSD);
LUCIANO (PT); NELSON (SD); THIAGO (PSDC); Dr. LINK (PT) e CACO (PMDB). Atestado
médico  os  Vereadores  Avelino  e  Marquinhos.  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, que secretariasse os
trabalhos  e  fizesse  a  leitura  de  um  trecho  bíblico.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE: O Vereador Dr. Link – Vice-Presidente, fez a leitura dos Expedientes Recebidos:
Convite para abertura oficial das atividades alusivas ao outubro rosa; Documento do SINTESA e
SIMSS “comunicando que receberam do Poder Público Municipal, minuta do Projeto de Lei que
cria o IPASS (Instituto de Previdência e Assistência de Sapucaia do Sul), de imediato chamaram
fórum de discussão e assembleia  geral  para  análise e  propostas  de mudanças  no texto  do
projeto, desta assembleia e fórum resultaram as alterações enviadas em anexo. Passou-se aos
Requerimentos Verbais:  Vereador Dr. Jarbas – 01)  À Família do Sr.  Ely Silveira, externando
condolências pelo falecimento do mesmo. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Nelson, Jorge, Dr.  Link e Volmir.  Vereador Everaldo – 01)  À SMO, solicitando o
patrolamento das ruas do Bairros Novo Horizonte. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Nelson e Volmir.  Vereador Volmir – 01)  À SMO, solicitando providências para
conserto de buraco na Av. João Pereira de Vargas, nº 2260, sentido centro-bairro, Bairro Nova
Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Everaldo.  02)  À SMO,
solicitando a desobstrução/limpeza de bueiros na Av. Américo Vespúcio, no trecho entre a Av.
Theodomiro Porto da Fonseca, até a esquina com a Rua Presidente João Goulart, Bairro Nova
Sapucaia. Aprovado por unanimidade.  Questão de Ordem o Vereador Luciano:  Disse que, o
pessoal do Conselho de Assistência Social, informou e inclusive foi lido na semana passada uma
nota de repúdio a PEC 241. Questionou se vai entrar em votação hoje? O Vereador Dr. Link,
respondeu que foi  sugerido fazer uma moção de repúdio. Portanto, a Bancada do PT fará a
moção e colocará em votação na próxima Sessão. Vereador Nelson – 01) À SMEC, disse que
há anos solicitam o conserto do muro e interdição da Escola Aurialícia Chaxim Bes, no Bairro
Novo Horizonte. Questionou qual providência está sendo tomada, se estão consertando, afinal,
como está a situação neste momento? Pois continua com rachaduras grandes e não adianta
colocarem tapumes, interditar o local e continuar perigoso. Portanto, gostaria que fosse enviado o
laudo. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Everaldo e Jorge.  02)  À
SMO, solicitando informações de como está a situação dos alagamentos na Rua Evaldo da Rosa,
junção com a Rua Santa Cruz, pois já foram feitas as medições. Aprovado por unanimidade.
Questão de Ordem o Vereador Nelson: Falou sobre a audiência pública de prestação de contas
da Secretaria Municipal da Saúde, no dia 25 de outubro de 2016, às 18 horas. Vereador Thiago
Batista  –  01)  À  Mesa  Diretora,  c/c  à  Comissão  de  Ética,  Com  fundamento  no  art.  89  do
Regimento Interno, solicita que apure e puna a agressão física, registrada em vídeo na Sessão
Plenária Ordinária, da noite de terça-feira dia 18 de outubro de 2016, cometida pelo vereador
Marquinhos  e  que  seja  aberto  Processo  de  cassação  de  mandato,  por  falta  de  decoro
parlamentar.  Salienta  que  é  intolerável  que  em  pleno  século  XXI,  se  tenha  esse  tipo  de
comportamento, como deste agressor. Aprovado por unanimidade. Vereador Dr. Link – 01) À 1ª
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Dama  do  Município,  parabenizando  pelas  atividades  alusivas  ao  outubro  rosa,  que  serão
realizadas  no  dia  25  de  outubro  de  2016,  no  calçadão.  Aprovado  por  unanimidade,  com a
associação do Vereador Caco. Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram
lidos os Projetos que aguardam pareceres da Procuradoria e das Comissões. Passou-se aos
PROCESSOS EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: PROC. nº 20.096/2016 –  Origem do Poder
Executivo – Mensagem nº 033/2016 - “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$
9.529,45 (nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) criando rubrica
no Orçamento de 2016 no Gabinete do Prefeito para a realização de convênios com entidades”.
Em 13.10.2016, o Vereador Marquinhos solicitou adiamento de votação por 01 (uma) sessão, o
pedido de adiamento foi aprovado por unanimidade. Devendo o Projeto retornar em 20.10.2016.
NESTA  DATA,  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1ª  discussão  e  votação.  Proc.  nº
20.094/2016 –  Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 031/16 - "Autoriza o município de
Sapucaia do Sul a receber, em doação pura e simples, sem encargos uma área de terras com a
finalidade de expansão empresarial do local". Em 13.10.2016, o Vereador Marquinhos solicitou
adiamento  de  votação  por  01  (uma)  sessão,  o  pedido  de  adiamento  foi  aprovado  por
unanimidade.  Devendo  o  Projeto  retornar  em 20.10.2016.  NESTA DATA,  foi  aprovado  por
unanimidade,  em 1ª  discussão e  votação.  PROC.  nº  20.085/2016  –  Origem do Vereador
Avelino  Mazzuchello  (Avelino  Barbeiro)  –  Projeto  de  Lei  Legislativo  -  “Denomina  de  Márcia
Calisto de Castro a Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Siro Silva, Bairro Pasqualini e
dá outras providências”. Em 13.10.2016, o Vereador Volmir solicitou adiamento de votação por 01
(uma) sessão, o pedido de adiamento foi aprovado por unanimidade. Devendo o Projeto retornar
em 20.10.2016.  NESTA DATA, foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação.
PROC.  nº  20.071/2016 –  Origem do Poder  Executivo  –  Mensagem nº  023/2016 -  “Altera  o
zoneamento da área registrada sob matrícula 39737 de Zona Mista 3 (ZM3) para Zona Especial
de  interesse  social  (ZEIS)”.  Em  13.10.2016,  o  Vereador  Marquinhos  solicitou  adiamento  de
votação por 01 (uma) sessão, o pedido de adiamento foi aprovado por unanimidade. Devendo o
Projeto  retornar  em 20.10.2016.  NESTA DATA, discutiu  o Projeto o Vereador Nelson,  em
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Não havendo
mais Processos a serem votados  Questão de Ordem Vereador Volmir;  Disse que votaram o
Requerimento Verbal  do Vereador  Thiago Batista,  que não é discutido.  Mas a forma correta
conforme a Legislação, pelo art. 5º do Decreto 201, tem que ser através de denúncia. Então o
Vereador tem que fazer de outra forma que não é Requerimento Verbal. Questão de Ordem o
Vereador Thiago Batista: Disse que o Requerimento Verbal é para a Mesa Diretora através da
Comissão de Ética para que tomem as devidas providências necessárias, pois a Mesa tem a
prerrogativa  de  se  posicionar.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:
Vereador Jorge Barbosa – 06 min. Cumprimentou a todos. Iniciou, reiterando o pedido sobre a
situação no Lar Abrigo Meu Refúgio, inclusive Vereadores fizeram uma visita, mas ainda nada foi
feito. Portanto, precisam que Comissão tome providências, sendo uma das providências a Ata
que já está na Casa e também na Promotoria Pública, porém ainda não a viu, mas os Vereadores
tem que dar um retorno para a população. Solicitou que a Comissão verifique o que realmente
está  acontecendo,   porque não foi  feito,  o  que aconteceu com a  licitação,  porque o  Abrigo
continua do mesmo jeito, o telhado é um absurdo. Em a parte o Vereador Everaldo, disse estar
com a  Ata  da  Comissão e  logo  após  a  diligência,  levou ao  conhecimento  do  Secretário  de
Planejamento e do Prefeito, e realmente precisam saber porque a obra iniciou e parou e ninguém
deu satisfação, no entanto a situação continua a cada chuva alagam os dormitórios das crianças,
com água da chuva e de infiltração. Continuando o Vereador Jorge, questionou ao Vereador
Nelson se tem alguma coisa a dizer. Em a parte o Vereador Nelson, questionou se já levaram ao
conhecimento  do  Secretário.  Disse  que  a  Ata  deve  ser  assinada  pelos  Vereadores  e  pelos
denunciantes. Continuando o Vereador Jorge, disse que é de conhecimento de todos, inclusive
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da  Promotoria  Pública,  portanto,   precisam de  um retorno,  isso  não  é  apenas  um dever  é
obrigação, pois precisam legislar e também fiscalizar. Ainda, agradeceu com carinho os votos que
fez na última eleição. Reforçou o que sempre diz, que os projetos que chegam à Casa, mesmo
sendo de oposição votará favorável ao que for bom para a comunidade, inclusive todos sabem
que é um Vereador atuante, gosta de trabalhar e fiscalizar. Reafirmou, quer fazer uma oposição
tranquila, sadia e transparente, legislando e fiscalizando. Disse que ter feito a cobrança referente
ao  Abrigo,  pois  já  faz  algum  tempo  e  os  Vereadores  tem  conhecimento,  iniciou  antes  da
campanha eleitoral, porém, ainda não tiveram retorno e por isso conta com a apoio de todos.
Agradeceu e encerrou.  Vereador Luciano – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que quando
a  população  está  presente  nesta  Casa,  a  Sessão  tende  a  ter  mais  qualidade,  assim  é  a
democracia fruto da participação popular. Falou sobre os embates eleitorais a nível de Brasil,
candidatos assassinados, violência no País, Estado e Municípios, porém, tem que primar pela
paz,  boa  política,  ética  e  trabalhar  discutindo  projetos  e  políticas.  Falou  do  debate  a  nível
nacional, o qual considera o mais importante, que é a PEC 241, que congela investimento na
educação e isso deve ser debatido, pois imaginem 20 anos de congelamento em investimentos
na saúde e educação, 20 anos de congelamento de salários de professores e médicos, ou seja, o
Brasil vai virar num Rio Grande do Sul, com atrasos de salários. Portanto, esse não é o País que
queremos? Por isso é importante a participação de todos, seja vindo a esta casa, questionando e
cobrando os Vereadores. Disse que o Brasil  será sucateado,  pois  se resolve o problema da
educação e  saúde com investimentos.  Disse  que em Sapucaia  do  Sul,  duas  escolas  estão
prontas para serem inauguradas, ainda o Prefeito Ballin construiu 12 postos de saúde, assim que
se faz  política,  investindo e não cortando ou congelando.  Questionou,  que País  é esse que
teremos para nossos filhos e netos? Falou sobre os desmanche da CLT, que já está com o
Projeto quase pronto, uma luta de muitos Presidentes de República que começou com Getúlio
Vargas, e quanto tempo trabalharam direitos, e no entanto, um “falso Presidente” vem dizer que
tem que tirar direitos dos trabalhadores, querem ver o  trabalhador cada vez mais explorado.
Falou sobre o IF Sul, UFRGS e tantas outras Universidades Públicas, querem terminar com o
ensino técnico e  superior  e  por  isso faz a proposta para que se discuta  mais.  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 dezenove horas e vinte 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, 20 de outubro de 2016.
                                       

                                                                                    JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

        LUIS ROGÉRIO LINK 
                 (Dr. Link) 
       Vereador Vice-Presidente 
        secretariou os trabalhos 
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