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                         Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (04.10.2016),  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 60ª 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); CACO (PMDB); EVERALDO (PRB);
MARQUINHOS (PSB);  Dr.  JARBAS (PSDB);  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. Passou-se ao ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE: O Vereador Dr. Link – Vice Presidente, fez
a  leitura  dos  Expedientes  Recebidos:  Resposta  Requerimentos  106/16,  175/16,  883/16,  1238/16,
1239/16, 1268/16, 1358/16 – AES SUL, Processo 8041/2016 – SMS, Ofício 1588/2016 – Retirada da
Mensagem 30/2016 – Gabinete do Prefeito;  ATAS nsº 9813, 9817 e 9818 que foram aprovadas por
unanimidade, sem retificações nem alterações.  Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:
Requerimentos  Verbais:  Vereador  NELSON  –  01) Ao  Prefeito,  com  cópia  à  SMO,  solicitando  a
construção de uma academia ao ar livre no Bairro Silva. Aprovado por unanimidade, com associação do
Vereador Jarbas.  02) Ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, solicitando que notifique o Cartório
Mariani,  para  que  abra  o  Tabelionato  de  Notas  ao  meio  dia.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador
LUCIANO – 01) Ao Vereador Link, Raquel do Posto e Adão do Calçado, parabenizando pelo excelente
resultado obtido na eleição ocorrida no último dia  dois  de outubro.  Aprovado por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Avelino, Jarbas, Volmir, Jorge, Caco e Nelson.  Vereador VOLMIR – 01)  À
SMO, solicitando conserto de buraco na Rua Gustavo Johann, em frente ao número 370, Bairro Primor.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Caco.  02)  À  SMST,  com  cópia  à  SMO,
solicitando a colocação de quebra-molas na Rua Evaldo da Rosa, em frente aos números 126 e 139, no
Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Caco.  03)  Ao Cleber Alemão e
Gervásio Santana de Freitas, parabenizando pela eleição no cargo de Vereador obtido neste último pleito.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Everaldo, Avelino,Thiago, Nelson, Luciano,
Jorge, Jarbas, Marquinhos, Link e Caco. Vereador MARQUINHOS – 01) Ao Prefeito, com cópia à SMST,
solicitando a colocação de quebra-molas na Rua Dona Josefina. Aprovado por unanimidade. 02) À SMO
e SMSMU, solicitando que seja recolocada a ponte de ferro no Bairro Freitas. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Nelson e Volmir.  03)  Ao Prefeito,  voto de repúdio pela forma como
conduziu  a  campanha  eleitoral.  Aprovado  por  oito  votos  favoráveis  e  dois  contrários.  Vereador
EVERALDO – 01) A todos Vereadores eleitos, que concorreram, ao Dr. Link e Ventania, parabenizando
os eleitos e aos que concorreram. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge,
Nelson, Luciano, Caco, Link, Marquinhos, Volmir e Jarbas.  Vereador JARBAS – 01)  Ao Prefeito, com
cópia  à  SMF,  solicitando  informação  acerca  da  Emenda  Parlamentar  feita  pelo  Deputado  Nelson
Marchezan, para a construção de duas praças de academia de saúde. Aprovado por unanimidade, com
associação  dos  Vereadores  Volmir  e  Caco.  02)  À Juíza  Eleitoral  da  Comarca  de  Sapucaia  do  Sul,
parabenizando pelo excelente trabalho feito neste pleito que se passou. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Nelson, Link e Volmir. Foram lidos os Processos que aguardam Pareceres.
Neste momento se retirou o Vereador Link. Não havendo processos a serem votados,  passou-se ao
ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereador Luciano – 06 min. –  Cumprimentou a todos.
Começou  falando  sobre  a  eleição  ocorrida  neste  último  domingo,  salientou  que  isto  é  o  ápice  da
democracia. Falou que ficou feliz com seu resultado, pois foi o oitavo mais votado na cidade, e com a
continuidade do projeto na eleição do novo Prefeito. Argumentou que a gestão atual não foi perfeita, mas
que  é  o  melhor  projeto  e  isso  foi  comprovado neste  último  domingo nas  urnas.  Discorreu  sobre  a
educação,  onde serão entregues mais  escolas infantis  e  a  qualidade da merenda.  Comentou sobre
aquela dupla que tentou pela terceira vez se eleger e novamente não conseguiu. Disse que o Partido do
PT ganhou no voto e não na bala. Finalizou dizendo que agradeceu o tempo que trabalhou na Câmara, e
que o trabalho sério irá continuar neste Poder Legislativo. Agradeceu e encerrou. Vereador Marquinhos
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– 06 min. – Cumprimentou a todos. Começou falando sobre a tropa do Partido PT, dizendo que é uma
tropa de ladrão de dinheiro público. Disse que existe sim na RBS TV, no Programa Fantástico o Prefeito
Vilmar  Ballin  ladrão  do  dinheiro  público  e  fraudador  de  licitações.  Disse  que  o  Prefeito  Ballin  é
protagonista da RBS TV por roubo de gasolina, ladrão, fura fila do SUS e nepotismo, pois empregou a
filha na Cidade de Esteio. Discorreu sobre a merenda escolar, falando que é péssima e que as crianças
comem arroz com chuchu. Falou que os pais têm que dar papel higiênico para as crianças levarem para
escola. Argumentou que os Postos de Saúde do Município foram construídos com verba Federal e não
Municipal. Disse que não houve uma única obra com dinheiro exclusivo do Município e citou o Barbozinha
que fez várias obras com dinheiro exclusivamente do Município. Falou que nesta gestão só foi construído
elefantes brancos e Postos de Saúde sem médicos e Farmácias sem remédios. Disse que isso é mesmo
que irmos em uma Boate finíssima e não ter prostituta. Falou que o Vereador Luciano mentiu e deveria ter
falado que aqui em Sapucaia do Sul há um braço da lava-jato, que é umas das maiores organizações
criminosas do mundo. Disse para o Vereador Luciano que já está no sexto mandato e como policial, foi
três vezes o Vereador mais votado na história de Sapucaia do Sul. Falou para o Vereador Luciano, que
ele foi Secretário da Educação e não conseguiu se eleger, sinal que a Educação está péssima na cidade.
Falou que o Partido PT não ganhou as eleições,  quem ganhou foi  o  Gordo do Agendão e Marcelo
Machado que fizeram setenta por cento dos votos. Finalizou dizendo que setenta por cento disseram não
a está quadrilha, não a está organização criminosa. Agradeceu e encerrou.  Vereador Jorge – 02 min.
Cedidos  pelo  Vereador  Nelson.  Cumprimentou  a  todos.  Começou  parabenizando  e  reforçando  o
Requerimento Verbal do Vereador Everaldo. Falou que jamais iria parabenizar siglas partidárias e sim
parabenizar  os  sete  novos  Vereadores  eleitos  que  botaram a cara  na rua  nesta  eleição.  Disse  que
agradece a toda a sua equipe pela ajuda em sua reeleição. Discorreu que irá continuar a fazer  um
trabalho honesto, transparente e buscando o melhor para o nosso Município. Argumentou que parabeniza
o Vereador Dr. Link, eleito no cargo de Prefeito, mesmo não sendo o seu Candidato para este cargo.
Finalizou dizendo que irá votar nas coisas certas para Sapucaia do Sul. Agradeceu e encerrou . Vereador
Nelson  –  04  min.   Cumprimentou  a  todos.  Começou  parabenizando  os  Vereadores  eleitos,
principalmente Cleber Alemão e Gervásio Santana. Disse que a campanha eleitoral aqui em Sapucaia do
Sul foi bem tranquila, apenas aconteceu alguns tiros, sem muitos problemas. Falou que admira Volmir
Rodrigues pelo trabalho e pela superação de seus problemas de seus problemas particulares. Disse que
não ficou surpreso com a votação do candidato Volmir, pois fez uma excelente dupla com o Dr. Jarbas.
Falou que parabeniza o Dr.  Link pela eleição para Prefeito e Marcelo Machado pela votação obtida.
Argumentou que muitos candidatos para o cargo de Vereador, se deslocavam até a Câmara e depois
postavam  no  Facebook  que  os  Vereadores  não  trabalhavam  e  não  faziam  nada.  Disse  que  estes
candidatos fizeram poucos votos, pararam em 200, 100 votos. Discorreu que ele aumentou a sua votação
em relação a eleição passada, dizendo que isto é fruto do seu trabalho. Falou que trinta e três por cento
de abstenção é sinal que a população não está gostando do que está acontecendo na política. Finalizou
dizendo que irá continuar o seu trabalho e votar nos projetos certos para o Município.  Agradeceu e
encerrou. Vereador Volmir – 06 min. Cedidos pelo Vereador Thiago.  Cumprimentou a todos. Começou
falando que foi  exercido a  democracia  no último domingo,  pois  no voto  popular  a  maioria  vence,  e
parabeniza a eleição do Vereador Dr. Link para o cargo de Prefeito. Falou que teve a honra de caminhar
junto nesta campanha com o Dr. Jarbas e que estarão prontos para a próxima campanha eleitoral. Disse
que o trabalho que foi feito de maneira justa, honesta e buscando uma Sapucaia do Sul limpa de verdade,
não morreu no domingo e sim ficou fortalecido. Disse que agradece o Vereador Thiago pela parceria
nesta campanha. Falou que em campanha eleitoral é onde se conhece de verdade as pessoas. Disse
que não se vende, pois é um homem de verdade. Discorreu que agradece a todas as pessoas de bem
que caminharam juntas ajudando nesta campanha. Argumentou para o Vereador Nelson sobre o seu
problema  particular  de  saúde  na  família,  dizendo  que  ganhou  este  ano  como  homem,  político  e
principalmente como pai, pois na data de hoje seu filho cortou o cabelo pela primeira vez. Falou que seu
filho venceu o câncer, contrariando muitos que diziam que ele faleceria antes das eleições. Discorreu
dizendo que as pessoas que o desrespeitaram perderam o seu respeito,  pois ele falou que fez uma
campanha que não desrespeitou  ninguém.  Disse  que sua campanha foi  limpa,  sem dinheiro  e  sem
caminhão de som para falar  mentira  e  conseguiu  vinte  e  um mil  e  quinhentos  e  quatorze  votos  de
pessoas que acreditaram no seu trabalho. Finalizou dizendo que parabeniza todos os Vereadores eleitos
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e reeleitos e que continua acreditando em uma Sapucaia do Sul melhor. 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 cinquenta minutos. Determinou a lavratura
desta Ata, que será pelo mesmo assinada e pelo Vereador Avelino – 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, 04 de outubro de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                                                                                                           (Caco) 
                                                                                                                  Vereador Presidente
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