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                         Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze
(26.11.2015),  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 78ª Sessão
Plenária Ordinária, na 3ª 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:  EVERALDO (PRB); MARQUINHOS (PSDB); JORGE (PSL);
Prof.  EDSON  (PT);  NELSON  (SD);  THIAGO  (PSDC);  Dr.  LINK  (PT);   CACO  (PMDB);  Dr.
JARBAS (PMDB) e AVELINO (PTB). Atestado Médico Vereador Volmir. Após constatar o quorum
necessário à realização da Sessão, o Vereador Caco – Presidente da Casa, invocou a proteção
de Deus e 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  Avelino  –
Secretário,  fez Leitura  dos  Expedientes  Recebidos:  Ofício  nº  0124/2015  –  GP,  solicitando  a
devolução da Mensagem nº 069/2015; Ofício nº 909/2015 – GP e Ofício nº 242/2015 e 248/205 –
SMS;  Ofício  do Banrisul,  resposta  ao Ofício  nº  1911/15 –  DL;  Ofício  Circular  nº  051/2015 –
Parlamento  Metropolitano;  Ofício  do  Sindicato  dos  Condutores  Autônomos  de  Veículos
Rodoviários e Transporte de Bens de Sapucaia do Sul e sua extensões de bases territoriais –
SINCAVER - “Projeto que regula o serviço de transporte de pessoas e Projeto de Lei Legislativo nº
053/15  –  Origem  do  Vereador  Nelson  Brambila;  ATA  nº  9693,  que  foi  aprovada  por
unanimidade,  sem  retificações  nem  alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE: Não havendo Indicações a serem votadas, passou-se aos Requerimentos Verbais:
Vereador  Dr.  JARBAS  –  01)  Ao  Prefeito,  c/c  às  SMSMU  e  SMO,  solicitando  a  limpeza  e
recolhimento de galhos e entulhos, alguns oriundos do temporal que ocorreu em outubro, na Rua
Porto Lucena – Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade,  com a associação dos Vereadores
Jorge e Nelson.  02) Ao Sr. Carlos Vital Tavares – Presidente do Conselho Federal de Medicina,
cumprimentando pelo engajamento do órgão que representa dignamente a classe médica,  na
campanha do Ministério Público Federal das medidas anti corrupção. Aprovado por unanimidade,
com  a  associação  dos  Vereadores  Caco  e  Dr.  Link.  Vereador  EVERALDO  –  01)  À  SMO,
solicitando o recapeamento asfáltico da Rua Leopoldo Scharlau, no trecho compreendido da Av.
João Pereira de Vargas até a esquina com a Rua Modesto Dias. Aprovado por unanimidade, com
a associação do Vereador Avelino e Bancada do PT. 02) À SMO, solicitando o reparo do asfalto na
Av.  Mauá,  próximo a  Vila  Garimpo,  sentido  Bairro-Centro.  Aprovado  por  unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Jorge, Nelson, Caco e Bancada do PT.  Vereador MARQUINHOS –
01)  À SMST, solicitando o retorno da parada de ônibus na Av. João Pereira de Vargas, após o
fórum, em frente a imobiliária, sentido Bairro-Centro. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito,
solicitando que o dinheiro no valor de um milhão de reais repassado à Fazenda Municipal por este
Poder Legislativo,  o qual foi  utilizado para pagamento do salário dos funcionários do Hospital
Municipal  Getúlio  Vargas  e  outra  parcela  utilizada  na  compra  de  telhas  para  as  vítimas  das
intempéries da chuva de granizo. Primeiro, que as telhas adquiridas sejam de seis milímetros;
segundo, que as vítimas de condições pobres e não possuidoras do FGTS que compraram telhas
solicitando empréstimos bancários ou com familiares, sejam mediante apresentação das notas
fiscais  ou recibos,  ressarcidas  com este dinheiro.  Aprovado por  unanimidade.  Vereador Prof.
EDSON – 01)  Ao Prefeito, c/c à SMDS, parabenizando as oficinas do Pró-Jovem Adolescente.
Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Dr. Link. 02)  Ao Prefeito, c/c à SME e
Escolas Alberto Santos Dumont, Aurialícia Chaxim, Júlio Stroher e Hugo Gerdau, parabenizando
pela  realização  da  VI  Gincana  Ecológica.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  do



Vereador  Nelson.  03)  Ao  Governador  do  Estado,  c/c  à  Casa  Civil  e  Fundação  Zoobotânica,
parabenizando  o  Sr.  Wenzel,  pela  posse  na  Fundação  Zoobotânica,  desejando  sucesso  e
comprometimento em defesa do Parque Zoológico, Museu Natural e Jardim Botânico. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Nelson e Avelino. Vereador NELSON
– 01)  À CAIXA Econômica Federal, solicitando informações porque estão fazendo novamente o
recadastramento para o saque do FGTS, em razão de que já houve o cadastro. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Marquinhos e Bancada do PT. 02)
À SME, solicitando a interdição do muro da escola Aurialícia Chaxim Bes, ou laudo informando
que o muro não corre risco. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Jorge.
Vereador THIAGO – 01) À SMMA, solicitando a poda de galhos, que estão entre os fios de alta
tensão, na Rua Aracaju, próximo ao nº 208 – Bairro São José. Aprovado por unanimidade. 02) Ao
Prefeito,  parabenizando pela retirada do Projeto Povo de Terreiro. Aprovado por unanimidade,
com a associação do Vereador Nelson. Vereador AVELINO – 01) À SMO, solicitando que sejam
agilizadas junto a Corsan, providências para cobertura dos buracos efetuados pela companhia.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, Caco e Dr. Jarbas. 02) Ao
Presidente  da  Comissão  de  Educação,  solicitando  que  agende  até  terça-feira,  com  os
responsáveis  da  Prefeitura,  para  saberem como está  a  situação  do muro da escola  Aurílicia
Chaxim Bes e deliberar urgentemente o que deve ser feito, porque se houver queda do muro
certamente  vai  causar  uma  tragédia.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Jorge e Nelson. Vereador Dr. LINK – 01) À SMSMU, solicitando a troca de lâmpadas
em frente a UBS do Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador
Prof.  Edson.  Vereador  CACO  –  01)  Ao  Deputado  Márcio  Biolchi,  solicitando  que  apresente
emenda, para comprar equipamentos (mobília) para a UPA 24 horas, deste Município, pois em
março  a  obra  será  entregue.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores
Avelino,  Dr.  Jarbas  e  Bancada  do  PT.  Não  havendo  mais  Requerimentos  a  serem  feitos.
Comunicação de Líder o Vereador Prof. Edson, informou os Vereadores que a Comissão de
Educação, esteve na Secretaria de Educação e falaram sobre a preocupação com relação ao
muro da Escola  Aurialícia  Chaxim Bes,  que  está  correndo  risco sim de  desabar.  Segundo o
Secretário, está encaminhado e se encontra nas compras com o Mello e Engenheiro Márcio, que
já tem toda orientação e assinaram toda documentação. A Comissão se comprometeu em fazer
uma pressão para que agilize o andamento do processo e que tão logo tenha a interdição deste
muro, que está trazendo preocupações a todos os Vereadores. E vão marcar com urgência a
reunião, para que não ocorra nenhuma tragédia.  Questão de Ordem o Vereador Marquinhos,
disse que  falta  menos de um ano  para  acabar  o  mandato  desses Vereadores,  e  ouve  essa
conversa desde o primeiro dia que chegou na Câmara. Espera que embora toda a pressão que o
Vereador Prof. Edson está falando, mas se derrubar o muro, que caia na cabeça do Prefeito, do
Secretário  de  Educação  e  do  Vereador  Prof.  Edson,  porque  não  aguentam  mais  ouvir  esta
conversa  e  nada  é  resolvido.  Vereador  Prof.  Edson,  disse  que  o  Vereador  Marquinhos  é
habilidoso  e  inteligente,  que  nos  ensina  todos  dias,  porém  ele  não  está  sendo  sério  neste
momento, portanto, gostaria que o Vereador retirasse as colocações, pois acabou de falar sobre
as colocações da Comissão. Vereador Marquinhos disse se não resolveram em quatro anos, o
Vereador Prof. Edson vai resolver nesse pouco tempo que falta. Aí torce que o muro não caia na
cabeça  do  Prof.  Edson.  Passou-se  a  leitura  dos   Processos  que  aguardam  Pareceres  da
Procuradoria e das Comissões. De imediato, passou-se a Homenagem aos 85 anos de Igreja
Batista Independente. Momento em que o Vereador Dr. Link, fez a entrega da Placa ao Pastor Ivo.
Pastor IVO – 10 min.  Cumprimentou a todos. Primeiramente agradeceu aos Vereadores, pela
homenagem  aos  85  anos  da  Igreja  Batista  Independente  nessa  cidade.  Disse  que  o
reconhecimento do Legislativo é muito importante, porque também estão engajados, trabalhando
para fazer a diferença em nossa sociedade. Também agradeceu aos irmãos e amigos que estão
presentes que fazem parte do povo evangélico da cidade. Falou do início do trabalho da Igreja
Batista Independente, veio da Suécia, em Guarani da Missões em 1912, depois Porto Alegre,
onde hoje é a Igreja Matriz e em 1930 veio pra Sapucaia, ocasião que era o sétimo distrito de São



Leopoldo e posteriormente formou-se o Município de Sapucaia do Sul. Desde do ano de 1930,
várias empresas fecharam, quebraram, no entanto a Igreja permanece, porque é uma instituição
divina, quem cuida é Deus e Jesus lhes deu essa tarefa. Hoje, enquanto Igreja, entendem que
Jesus os mandou para realizar a sua ordenança na terra e incluiu ainda mais o social, que a Igreja
Batista Independente com todas suas limitações tem procurado atender o próximo, porque o maior
mandamento da Bíblia é: “Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo”, ali
Jesus nos incube de olhar para o necessitado. A Igreja faz o trabalho social, embora não sendo
seu compromisso, mas enquanto cidadãos e seres humanos, por isso ao longo do tempo tem se
esforçado para levar o evangelho de Jesus. Disse que as vezes falta condições e recursos, mas
enquanto Igreja, Cristãos devem orar, interceder junto a Deus. Disse que hoje a Igreja é procurada
por muitos jovens e até pessoas da terceira idade, perdidos no vício do álcool e das drogas,
atendem  essas  pessoas,  nos  centros  de  recuperação,  onde  geralmente  essas  pessoas  são
recuperadas. Disse que a Igreja Batista Independente tem uma equipe de pessoas que cuida
desta  área  e  pela  graça  de  Deus,  tem  recuperado  muitas  vidas.  Agilizam  junto  aos  órgãos
competentes, documentação e trabalho para as pessoas que são recuperadas, porque quando
saem do centro,  não tem família,  seu endereço é a Igreja,  que cuida dessas famílias até se
encaminharem; inclusive faz cinco meses que realizaram o casamente de um casal que saiu das
ruas e hoje vivem numa residência pagando aluguel. Portanto, a Igreja não faz apenas cultos,
também  faz  um  trabalho.  Finalizou  agradecendo  e  desejando  que  Deus  abençoe  a  todos.
Agradeceu e encerrou. Passou-se aos Pronunciamentos das Bancadas 03 min. O Presidente
da Casa, justificou que o Vereador Volmir Rodrigues – Bancada do PP fez uma cirurgia e está se
recuperando.  Bancada do SD –  Vereador Nelson Brambila. Cumprimentou a todos. Disse que
admira o trabalho da Igreja Assembleia de Deus e teve a honra de conceder nesta Casa o Título
de Cidadão Sapucaiense ao saudoso Pastor Bento Alcebíades, por ter acompanhado o trabalho
dele.  Disse  que  recentemente  acompanhou  a  inauguração  do  refeitório,  no  Centro  de
Recuperação Bom Samaritano, e sabe o excelente trabalho que eles realizam e acredita que o
Município teria obrigação de ajudar mais, porque trabalho de ressocialização nesta época não é
fácil e a Igreja Evangélica faz muito bem. Falou que sua cunhada e sobrinhos eram católicos,
entraram para Igreja Batista e é só elogio. Finalizou parabenizando a Igreja Batista Independente
pelos  85  anos  e  Igrejas  Evangélicas  pelo  trabalho  de  valorização  da  família.  Agradeceu  e
encerrou.  Bancada do PMDB – Vereador Dr. Jarbas: Cumprimentou a todos. Falou da força do
nome Jesus Cristo, que viveu há dois mil e quinhentos anos e trouxe conceitos e ideias novas,
que geraram uma influência grande na humanidade, seu próprio povo foi perseguido até que o
Imperador  Romano  Constantino  converteu  Roma  que  era  justamente  o  grande  opositor  ao
cristianismo,  se  converteu  ao  cristianismo,  ali  se  operou  o  milagre  da  conversão,  o  maior
perseguidor de Jesus Cristo e seguidores, se convertia ao cristianismo. Disse que por diversos
caminhos o cristianismo foi se espalhando ao longo da humanidade e em qualquer lugar do Brasil
sempre terá um representante da igreja evangélica. Disse que a Igreja Batista Independente tem
quase o dobro da idade do Município de Sapucaia do Sul, portanto, é uma alegria dirigir algumas
palavras e enaltecer o trabalho que fazem. Finalizou citando o líder do PMDB, Pedro Simon: “A
partir  do momento em que a sociedade destruiu seus três pilares de valores, família,  igreja e
escola, a sociedade está fadada ao fracasso”. A Igreja atua com dois fortes pilares, igreja e família
e  se  a  sociedade   praticasse  os  valores  pregados  nos  templos,  o  País  não  estaria  nesse
descaminho.  Agradeceu  e  encerrou.  Bancada  do  PSDC  -  Vereador  Thiago  Batista:
Cumprimentou a todos. Disse: “Me sinto muito feliz em fazer parte, junto com a Igreja Batista e
Pastor  Ivo,  destes  85  anos  de  muito  trabalho  e  dedicação  à  obra  de  Deus.  Também  aqui,
representando  a  Assembleia  de  Deus  o  Pastor  João  Batista  Vieira  com  seus  obreiros,  esta
comunidade evangélica que tanto tem crescido. Hoje em Sapucaia do Sul já somos praticamente
30 mil evangélicos das diferentes denominações, que hoje estão irmanadas em poder fazer a obra
de Deus juntas. Nos alegra poder estar dentro desta Casa Legislativa, onde desde o primeiro
momento  pude  me  identificar  com  os  colegas  Vereadores,  como  o  Vereador  Everaldo,  que
representa a Igreja Universal, mas temos muitos amigos do Evangelho aqui dentro que tem nos



ajudado e estendido a mão nos momentos difíceis, em embates que tivemos muitas vezes dentro
desta Casa. Quero dizer ao senhor, Pastor Ivo e demais Pastores, que esta noite tivemos uma
vitória em dose dupla, pois o povo evangélico está sendo homenageado, e nós estamos aqui
dando continuidade aos trabalhos desta comunidade com apoio dos Vereadores. Existe um trecho
da Bíblia Sagrada que nos diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja. O
trabalho está sendo feito,  e  realmente  não há nada que possa impedir  esse trabalho de ser
realizado. Tenho certeza que esta cidade tem promessa de Deus, esta obra que está sendo feita
na cidade por senhores e senhoras que se dedicam é de Deus.  Antes de existir  uma cidade
organizada, sabemos que é preciso existir uma família estruturada, e é com este objetivo que nós
estamos  aqui,  junto  à  comunidade  evangélica,  Vereadores  e  autoridades.  Creio  que  Deus
continuará  abençoado  esta  igreja.”  Agradeceu  e  encerrou.  Bancada  do  PSDB  -  Vereador
Marquinhos:  Cumprimentou a todos.  Disse:  “Vejo na plateia que congrega na Igreja Batista a
Secretária Raquel, e eu tenho a convicção, Pastor Ivo, do que Vossa Senhoria disse sobre a igreja
ser o local de Deus, pois esta Secretária faz um trabalho que tem o reconhecimento não só deste
Poder Legislativo, e tenho certeza que ela é acompanhada pela mão de Deus; tenho a convicção
plena que o povo irá reconhecer, e no próximo pleito tenho certeza que ela estará aqui orando, e
se  nós  não  estivermos  aqui,  todos  que  congregam  na  Igreja  Batista  estarão  orando  pela
excelência do trabalho dessa Secretária. Quando olho para o Dr. Jarbas e Dr. Link, representantes
da medicina,  que falham diuturnamente,  onde eles  falham? Quem é que consegue combater
satanás na terra através dos drogados? A medicina? Não! É Deus através do condutores de sua
mensagem  aqui  na  terra!  E  vencem  aquilo  que  os  Dr.  Link  e  Dr  Jarbas  da  vida  (falo
metaforicamente) não conseguem combater com a medicina, porque Deus está acima de todos os
poderes. Por isso, Deus abençoe a todos vocês pela excelência deste trabalho aqui na terra.”
Agradeceu  e  encerrou.  Bancada do PTB -  Vereador  Avelino: Cumprimentou  a  todos.  Disse:
“Quando jovem, ao montar um salão, o grande amigo Ivo foi um dos clientes que mais castiguei
pois fumava muito, e dizia que cortava o cabelo comigo porque era bom, mas tinha que tomar
banho sempre que chegava por causa do cheiro do cigarro, mas que valorizava meu trabalho. E
hoje nesta homenagem é valorizado seu trabalho, porque as vezes a pessoa não faz o necessário
para ser valorizado, mas chega o momento em que tem o reconhecimento, talvez pela igreja, pelo
trabalho, pelo posicionamento, tudo isso são maneiras de ser reconhecido. Ivo, como eu conheço
você, teu coração é muito grande e você é uma pessoa excepcional, e que você continue com o
seu trabalho. Hoje com a presença de vocês está tudo bonito, mas quando não estão aqui as
vezes fica ruim, pois eles soltam o capeta aqui, faltando com o respeito às pessoas, imaginem
com a religião?! No tocante à minha pessoa, tenho a minha religião, o meu saber e dizer, admiro
muito o que vocês fazem com todos aqueles que lhes procuram. Vocês sabem abrir a porta da
igreja, coberta com o manto de Deus, como é dito por vocês, para aquele que necessita e muitas
vezes é rejeitado lá fora, desejo que continuem assim. Que Deus derrame suas bençãos sobre
vocês e sobre aqueles que os respeitam e admiram”. Agradeceu e encerrou. Bancada do PRB -
Vereador Everaldo:  Cumprimentou a todos. Disse: “Esta é uma história bonita, que se confunde
com a de Sapucaia do Sul, certamente um trabalho abençoado por Deus. Gostaria de parabenizar
o trabalho feito pelas igrejas evangélicas não só de Sapucaia do Sul, mas de todo país, pois o
número de evangélicos tem aumentado cada dia mais, segundo o IBGE, aumentou no Brasil cerca
de 60% em dez anos, fruto do trabalho evangelístico. Parabenizo os pastores que estão à frente
deste trabalho, assim como todos os membros, que não só entregam o peixe, mas ensinam a
pescar;  não  só  o  trabalho  material,  mas  principalmente  o  espiritual,  não  é  só  pegar  um
dependente  químicos  e  levar  para  uma  instituição,  pois  se  trabalhar  apenas  o  físico  esse
dependente voltará para as drogas”. Agradeceu e encerrou. Bancada do PSL - Vereador Jorge:
Cumprimentou a todos. Disse: “Parabéns pelos 85 anos da Igreja Batista Independente e seu
grande  trabalho  prestado  no  Município.  Gostaria  de  saudar  a  Secretária  Raquel  pelo  seu
excelente  trabalho  realizado,  onde  as  vezes  fizemos  algumas  cobranças,  como  exige  nosso
trabalho de Vereador, com excelente retorno. Eu sou católico, mas tenho muitos na minha família
que frequentam igrejas evangélicas, também sei do trabalho que a igreja católica faz na nossa



cidade,  a exemplo  da recuperação de drogados,  alcoólatras,  etc.  Mas não poderia  deixar  de
reconhecer  e exaltar o trabalho feito pelas igrejas evangélicas, não só em Sapucaia, mas em todo
país, com drogados e dependentes químicos, trabalho este que atinge também toda sua família e
amigos. Eu tenho levado muitas vezes pessoas à centros de recuperação que não tem condições
de  pagar,  e  nem  por  isso  vocês  se  recusam  a  atendê-los.  O  reconhecimento  das  pessoas
recuperadas  não  tem  preço.  Parabéns  à  todos.”  Agradeceu  e  encerrou.  Bancada  do  PT  -
Vereador Dr. Link: Cumprimentou a todos. Disse: “É nossa obrigação enquanto Poder Legislativo,
no dia de hoje homenagear os 85 anos da Igreja Batista Independente. Não é de graça que isso
está acontecendo, pois nós temos que reconhecer este trabalho e também de todas as igrejas. Eu
penso que estamos num mundo doente, com diversos problemas na raça humana, com tudo que
nós ouvimos e lemos nos noticiários. Isso é um trabalho que vocês vão tentar reverter à duras
penas, mas tenho certeza que com o trabalho duro de vocês, como o Pastor Ivo relatou, algumas
pessoas pessoas que estão perdidas serão revertidas. Cada vez o trabalho de vocês será mais
reconhecido. Eu tenho uma plaquinha, que recebi de uma paciente evangélica que diz assim: 'Se
Deus é  por  nós,  quem será  contra  nós?'.  Eu tenho essa plaquinha  há  muitos  anos no meu
consultório, e não sou prepotente em dizer que a medicina resolve tudo, então, Marquinhos, eu já
saio com Deus comigo, não preciso chegar na hora do aperto para pedir 'Deus me ajude', pois já
estou com ele na hora, no meu trabalho, minha vida, o dia inteiro. Agradeço a presença de todos
aqui,  e era obrigação do Poder Legislativo prestar  esta homenagem, e agradecer a todos os
Vereadores que aqui estiveram e também reconheceram o grande trabalho da igreja.” Agradeceu
e encerrou. Bancada do PT -  Vereador Prof. Edson: Cumprimentou a todos. Disse: “Vivemos
numa sociedade plural,  num país formado por várias etnias e religiões que devemos conviver
respeitosamente. Eu ouvi do Pastor Ivo, com uma humildade tão grande, dizer que a igreja acolhe
todos, e é verdade. Abre as portas, conversa, não discrimina. Todos nós cremos em Deus, e cada
um de nós tem um caminho que as vezes, pela questão cultural, ou não é compreendido, ou não
aceito.  Nós  estamos  vendo  o  nosso  mundo  perturbado,  com guerras,  discriminações,  então,
vendo este perfil, quero parabenizar os 85 anos da Igreja Batista Independente pela tolerância,
acolhida e respeito às diferenças. Viva a Igreja Batista Independente!”.  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 vinte 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, 26 de novembro de 2015.
                                                                                  

                                                                                 JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                         (Caco) 
              Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO
               (Avelino Barbeiro) 
               Vereador Secretário            
                                                                                               


