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                         Aos sete dias do mês de abril do ano dois mil e dezesseis (07.04.2016), 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  16ª  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:
EVERALDO (PRB); LUCIANO (PT); CACO (PMDB); NELSON (SD); JORGE (PSD; THIAGO (PSDC);
MARQUINHOS; Dr.  LINK (PT);  Dr. JARBAS (PSDB);  AVELINO 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 Avelino – Secretário, fez a
leitura  dos  Expedientes  Recebidos:  Projeto  de  Decreto  Legislativo  (Contas  de  2009);  Indicação  nº
095/2016;  Resposta  do  IFSul  ao  Requerimento  do  Vereador  Prof.  Edson.  ATA nº  9742,  que  foi
aprovada por unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE: Votação  da  Indicação:  PROC.  n°  20044/16  –  INDICAÇÃO n°  095/16 – “Encaminha
proposição solicitando aprovação para uma indicação ao Poder Executivo Municipal para Instalação de
Academias a céu aberto”. Nesta data, foi aprovado por unanimidade, em única discussão e votação.
Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereador Thiago – 01) À SMSMU, solicitando a retirada de lixo
e entulho da Av. América Vespúcio, em frente ao nº 76, Bairro Pasqualine. Aprovado por unanimidade.
02)  À  SMSMU,  solicitando  a  retirada  de  lixo  da  Rua  João  Cândido,  em  frente  ao  nº  28,  Bairro
Pasqualine. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Marquinhos. Vereador Nelson –
01)  À SMSMU, solicitando a retirada de lixo e entulho na Rua Tropeiros, em frente ao nº 694, Bairro
Pasqualine. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Volmir, Marquinhos, Caco e
Thiago. 02) À Deputada Stela Farias, solicitando que apresente parecer ao Projeto de novos cartórios e
tabelionatos de Sapucaia do Sul. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Thiago.
Vereador Luciano – 01) Ao CTG Domadores do Rincão, parabenizando o Patrão Amarante Goulart e
sua patronagem pela posse. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dr. Link,
Thiago,  Nelson,  Jorge,  Marquinhos,  Caco  e  Volmir.   02)  Ao  Deputado  Tarcísio  Zimermann,
parabenizando pela realização da Audiência Pública da Comissão de Assuntos Municipais.  Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dr. Link, Nelson, Thiago e Caco. Vereador Volmir –
01)  Ao Diretor  de Infraestrutura  Rodoviária  do DAER,  c/c  ao Secretário  Estadual  de Transportes  e
Mobilidade e ao Governador do Estado, solicitando o corte da vegetação e a limpeza/recolhimento de
lixos e entulhos acumulados ao longo das margens da Rodovia ERS 118,  trecho Sapucaia do Sul.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, Thiago e Marquinhos.  02)  À
SMSMU e a Coordenação de Vigilância Sanitária, solicitando o recolhimento de um foco de lixo na Rua
Vicente Tessadri, em frente ao nº 106, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com a associação do
Vereador Marquinhos. 03) Ao Hospital Santa Rita, homenageando a instituição em razão do dia (08.04)
Dia  Mundial  de  Combate  ao  Câncer.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  de  todos  os
Vereadores.  Vereador Marquinhos – 01)  À SMMA, SMSMU e SMS, solicitando fiscalização pois a
Empresa AMBEV, localizada na Av. Borges de Medeiros, nº 151, Bairro Colonial, tem um depósito de
garrafas com gargalo aberto, criadouro natural dos mosquitos aedes aegipty e o transmissor do zika
vírus. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Dr. Link e Volmir.  02)  À
SMMA, solicitando o recolhimento de lixo acumulado na Rua Dom Carlos, próximo ao nº 319, Bairro
Primor.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  do  Vereador  Dr.  Link.  03)  À  Ouvidoria  da
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, solicitando que apure a denúncia da usuária do Facebook, Fabiana
Goulart, sobre a indicação de medicação vencida. Aprovado por unanimidade, com a associação do
Vereador  Dr.  Link.  Vereador  Everaldo –  01)  À SMO,  solicitando o  recapeamento  asfáltico  na Rua
Modesto Dias da esquina da Rua Leopoldo Scharlau, até a Av. João Pereira de Vargas. Aprovado por
unanimidade. 02) À SMO, solicitando o recapeamento asfáltico da Rua Argemiro Ribeiro Moreira, Bairro
Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade.  Dr. Jarbas – 01)  Aos Jornalistas João Ribeiro e Diego
Capela, cumprimentando pelo lançamento da rádio web folha do povo e pelo inicio das transmissões da
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mesma. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Nelson, Everaldo,
Thiago, Dr. Link, Everaldo e Luciano. 02) Ao Sr. Fernando de Paula – Diretor do Grupo Equipe, c/c ao Sr.
Joaquim de Paula e comunidade acadêmica da Faculdade Equipe, cumprimentando pelo lançamento do
Instituto  Mix,  importante  órgão  no  sentido  de  estabelecer  orientações  vocacionais.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Volmir e Luciano. Vereador Dr. Link – 01) Ao Hospital
Getúlio Vargas, parabenizando a instituição pelo Dia Mundial da Saúde. Aprovado por unanimidade, com
a associação dos Vereadores Luciano e Caco.  02)  À SMS, c/c aos Postos de Saúde, parabenizando
pelo Dia Mundial da Saúde. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson e
Luciano.  Vereador Avelino – 01)  À Família  do Sr.  Valfredo Cardoso,  externando condolências pelo
falecimento. Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores.  02)  À Sra. Sílvia
Stroher,  externando condolências  pelo  falecimento  de sua mãe.  Aprovado por  unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Nelson,  Marquinhos,  Thiago e  Bancada do PT.  03)  À SMO, solicitando
operação  tapa  buraco  na  Av.  Theodomiro  Porto  da  Fonseca,  altura  do  nº  2824,  até  a  divisa  do
Loteamento Nascer do Sol. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Everaldo e
Nelson.  Não  havendo  mais  Requerimentos  Verbais  a  serem  feitos,  foram  lidos  os  Projetos  que
aguardam pareceres. O Vereador Nelson Brambila,  solicitou ao Líder de Governo, providências com
relação ao PROC. nº 19.905/2015 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 065/16 - “Altera o artigo
6º da Lei nº 477/1974, bem como, acrescenta ao art. 6º-A, na Lei Municipal nº 477/74, relativamente à
contagem dos triênios e quinquênios dos Servidores Municipais”, uma vez que o projeto está na Casa
desde 2015, tomem uma posição ou retire o Projeto. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Vereador Marquinhos – 06 Min. Tempo cedido pelo Vereador Caco. Cumprimentou a todos.
Disse:    “Vim hoje  pra  falar  nesse  tempo  gentilmente  cedido  pelo  Vereador  Caco.  Falar  de  alguns
Vereadores do Thiago, Brambila, Jorge Barbosa e do Gordo. Recentemente eu era pré candidato no
Partido do Gordo, e teria a honra de estar levando o nome do Gordo pela cidade, uma pessoa idônea,
proba, digna e correta, de repente nos desacertamos politicamente e não fiquei no Partido do Gordo.
Pergunto, agora o Gordo vai deixar de ser idôneo, competente e o grande administrador que ele é, e
prova isso lá na Expointer. Quem seria o mau caráter? Eu! Jamais eu faria isto e por isso que eu citei o
nome desses Vereadores, o Link foi Presidente desta Casa e hoje petista e eu sou oposição ao PT, foi um
excelente Presidente, cheguei a fazer a defesa dele quando um fraudador de licitações nesta Casa, João
Luiz Scopel, que eu tive a honra de entrar com uma representação criminal e levá-lo a condenação, eu fiz
a defesa quando foi pedida a cassação do Link. Vejam bem: Este Poder Legislativo há diversidade, mas a
responsabilidade, porque eu citei  o Thiago, Brambila e o Jorge Barbosa, porque recentemente eu fui
vitima e digo para estes Vereadores destas circunstâncias. Na Delegacia de Polícia, quando resolvi me
candidatar a Vereador, muitos policiais diziam mas este policial é linha de frente, probo, digno, correto,
tudo isso desancou no momento em que eu fui candidato eu passei a ser o último polícia da face da terra,
isso é falta de personalidade, isto pra dizer o menos, isso é mau caratismo. Esta manifestação se deve a
que? Machado pré candidato pelo PSB, uma pessoa das mesmas características que citei aqui, proba,
digna, honestíssima, pré candidato do PSB, amicíssimo do Brambila e amicíssimo também do Jorge, mas
muito mais do Brambila, de repente se candidata a Vereador e eu fiquei curioso quero ver a reação do
Brambila, quero ver a reação do Jorginho porque o estigma que eu tinha, eu já estava acostumado, será
que eles vão dizer que o Machado agora é uma pessoa inidônea, não presta? Não. A primeira reação do
Jorginho bem assim: Pelo amor de Deus, vou perder uns cem votos, só no entorno do meu Bairro, mas
este  cara  é  o  grande  cara.  Meus  parabéns  Jorge,  sou  obrigado  a  reconhecer.  Brambila,  irmão  do
Machado, fiquei curioso e se fosse o contrário, eu estaria aqui agora criticando o Brambila, de repente
disse: Brambila o Machado é pré candidato, do PSB, mesma reação do Jorge, mais ainda o meu irmão,
vou perder um caminhão de votos, mas Sapucaia vai ganhar um grande pré candidato. Vou aplaudi-lo e
quem não quiser votar em mim, votem no Machado, meus parabéns Brambila. E mesma atitude teve o
Vereador Thiago Batista, como pré candidato que ao pedir até sua desfiliação partidária e não concorreria
no Partido dele, em outro partido a atitude dele foi a mesma. Não tem como nós chegarmos aqui, quando
as criticas são merecidas, nós temos que ser contundentes e veementes, mas quando o nível aqui é
mantido, essas pessoas demonstram o que? Caráter. Isto faz com que este Poder Legislativo, eu tenha
dito na primeira manifestação assumida e me lembro muito bem, eu dizia e tinha a convicção que seria a
melhor Legislatura,  no meu quinto mandato e estamos chegando no final  do mandato,  houve brigas
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verbalizadas, emocionadas e vão continuar havendo, em nome do interesse público, mas sempre com
base no interesse público e o respeito pessoal. Agora mesmo quando o Secretário de Educação e Cultura
Luciano,  assumiu  esta  Casa  eu  disse  e  foi  até  uma  critica,  vamos  dizer  entre  aspas;  Eu  dizia  os
Professores adoraram tua vinda pra cá, porque o detestavam. E dizia o Luciano hoje pra mim: Se me
detestavam é porque eu cortei alguns privilégios e essas pessoas privilegiadas eram a minoria, então eu
saí de lá engrandecido, tenho certeza pela maioria. Isso é pensar grande! Quando merecerem as criticas
nós vamos ser  contundentes e  veementes mas quando merecerem o reconhecimento  nós aqui  que
representamos a comunidade,  e o  povo espera que façamos exatamente  aquilo  que eles fariam se
estivessem  no  nosso  lugar,  por  isso  meus  parabéns  a  esses  Vereadores.  Agradeceu  e  encerrou.
Vereador Luciano – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que é a primeira vez que ocupa a Tribuna,
desde que retorna a Casa.  Disse que volta a Casa com o sentimento de dever cumprido,  não que
tenham resolvidos todos os problemas, mas a educação fica num patamar melhor do que estava. Disse
que a merenda que já foi Pauta na Câmara de Vereadores e na comunidade, hoje a situação já é mais
tranquila. Falou sobre inauguração de duas escolas de educação infantil ainda este ano, com isso zera a
fila  de espera de homologados,  o que na região e no Brasil  é um desafio.  Disse que conseguiram
melhorar a categoria com o PAD, 20% para os professores que trabalham com educação especial,
portanto, tiveram avanços o que é bastante positivo. Disse ter feito Requerimento Verbal, parabenizando
o Deputado Tarcísio, que trabalha pela nossa região e realizou uma audiência pública na Comissão de
Assuntos Municipais, discutiram a questão da RS 118, pois estão vendo que é um grande anseio da
nossa cidade, inclusive a questão da segurança, pois andar pela rodovia a noite é um desafio falta
iluminação, troca de pistas algumas estão prontas outras são mais antigas, embora saibam que as obras
terão  continuidade,  mas  não este  ano,  também estavam presentes  Metroplan e  DAER.  Solicitaram
emergencialmente  o  que é  prioridade  e  segurança  é  uma delas  além da  sinalização.  Disse  que  o
Vereador Volmir, fez um Requerimento pedindo recolhimento de entulhos ao longo da ERS 118, que é
uma questão de saúde, muita água parada, enquanto fazem campanha de combate ao mosquito, são
situações que precisam ser melhoradas, segurança e também uma questão estética, pois é o cartão da
visita da cidade, há recolhimento de lixo e entulho, portanto devem trabalhar na conscientização pois
colocar lixo na RS 118 infelizmente é problema cultural da cidade. Falou que é uma grande satisfação
estar voltando a Casa se inserindo aos debates, que as vezes são tranquilos, outros calorosos, mas
dentro do ambiente da política. Agradeceu e encerrou.  Vereador Dr. Link – 06 min.  Cumprimentou a
todos. Disse que o Vereador Marquinhos muito idôneo teve grandes participações nos debates. Espera
que os Vereadores que não saírem para concorrer majoritariamente se reelejam, pois são todos grandes
Vereadores  e  trabalharam  para  o  Município,  inclusive  a  Câmara  de  Vereadores  teve  um salto  de
qualidade nos últimos tempos, tanto que tiveram noticias positivas na imprensa, portanto espera que
seja mantido o mesmo nível de debate, por isso, torce para que fiquem todos os Vereadores oposição ou
situação e não podem retrocederem precisam manter as conquistas. Falou da virtude do Partido dos
Trabalhadores que não é revanchista, pois já houve muita revanche nesta cidade. Disse que dias atrás
foi questionado, se iriam tirar o Dr. Jarbas do Hospital, agora que ele é oposição. Disse ser contra tirar o
Dr. Jarbas do Hospital, pois ele presta um grande serviço aos pacientes de Sapucaia do Sul, tirar ele
porque não é mais Governo, isso é virtude do Partido dos Trabalhadores. Disse que há criticas dentro do
Hospital,  porém nunca ninguém vai  ouvir  dizer  que foram deslocados funcionários  porque  estavam
falando  do Prefeito.  Falou  ainda  que terão  grandes perdas na Casa,  mas certamente  os  próximos
Vereadores terão noção de que a Câmara de Vereadores não é mais uma caixa preta. Em aparte o
Vereador Nelson Brambila, parabenizou o Vereador Dr. Link, quando foi Presidente, inclusive o Vereador
Marquinhos dizia que votaria no Dr. Link, porque era uma pessoa excelente e que certamente ele teria
coragem de tomar atitudes e realmente teve. Continuando o Vereador Dr. Link disse torcer para que esta
Casa  continue  qualificada,  que  Sapucaia  continue  crescendo  para  o  melhor  para  a  população.
Agradeceu e encerrou. Vereador Marquinhos – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse; “Não tem como
ouvir esta aberração  “virtude no PT”. Virtude no Partido do Mensalão e do Petrolão, com todo o respeito
Dr. Link. Vem o Vereador Luciano Rodrigues, me dizer que houve avanço na educação. De novo vou
repetir, foi que nem rabo de cavalo, pra baixo. E vou aqui hoje no face, Luciano Rodrigues, Dr. Link do
PT, compromisso do Ballin com a educação, implementar o Plano de Carreira para os trabalhos em
educação. Onde é que está Luciano Rodrigues? Onde é que está Dr. Link? Um sete Um! Plano de



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

saúde para os Professores, onde está Luciano  Rodrigues? Onde está Dr. Link? Eu fiz um Projeto de
Indicação, sabedor disto aqui, na oposição, tem que ser saudável, Prefeito Ballin, está aí o Projeto de
Indicação, plano de Saúde para os Professores, eu pergunto Luciano Rodrigues, Dr. Link candidato do
PT a Prefeito  em outubro.  Estudo de viabilização  da municipalização  da merenda escolar,  Luciano
Rodrigues,  Dr.  Link  candidato  a Prefeito  do PT.  As crianças estão comendo arroz com chuchu.  Dá
vontade de mandar o Prefeito Ballin tomar, mas é capaz, sou uma pessoa educadíssima, mas merecia
um palavrão.  Vale  refeição  Luciano  Rodrigues  e  Dr.  Link,  será  isso foi  prometido  em 2008.  Isto  é
estelionato eleitoral, em 2008 aí eu pergunto cadê o vale alimentação para professores? Vocês sabem
quanto ganha um motorista,  uma profissão tão digna,  quanto a dos professores,  vinte  e três reais.
Luciano Rodrigues, os “coxinhas” de São Leopoldo, pagam dezessete reais, população, professores de
Sapucaia, sabem quanto paga a administração petista, nada, nadica de tiririca e sobem aqui dizendo
que melhorou Luciano Rodrigues, o ensino e a educação em Sapucaia, sou obrigado a repetir que nem
rabo de cavalo pra baixo. Vamos avançar, eleição de diretores, o Zé Luiz que está na plateia, Valdir
Freire que devem estarem se remoendo nas cadeiras deles, porque este Projeto eleição direta para
diretores era uma bandeira petista, mais uma que foi rasgada, projeto foi da Vereadora Iara que agora
está no PDT, não aguentou a “petralhada”.  De minha autoria,  a bandeira, aprovamos o projeto e o
Prefeito Ballin colocou em execução, mas depois quando o PT mudou todas as suas bandeiras e por
isso que eu estou no PSB, porque é único, quarenta neles, é o único Partido do Brasil que proíbe a
coligação  com  o  PT,  porque  eles  rasgaram  todas  as  bandeiras  da  moralidade  e  bons  costumes,
rasgaram todas e este foi  um dos motivos.  Cadê as eleições de diretores, eu pergunto ao Luciano
Rodrigues, pergunto ao Dr. Link, candidato a Prefeito pelo PT. Respeito ao horário de planejamento dos
Professores, valorização dos trabalhadores em educação, incentivo a formação dos profissionais em
educação. Eu pergunto, tá aqui o treze. No nosso código da polícia civil, sabem o que é treze? É louco,
mas são loucos de mentirosos de um sete um. Eu pergunto o Dr. Link, excelente caráter, excelente
pessoa, não tem como eu dizer ao contrário, eu pergunto Dr. Link, vais também praticar outro estelionato
eleitoral, por isso, a oposição vamos ser no mínimo inteligente, não vamos nos desunir, seja o Gordo um
excelente caráter, seja Vilmar Lourenço do PSB, Marcelo Machado, seja qualquer candidato de oposição
mas é oposição e o Vereador Link já se remoê na cadeira, nervoso e com razão, deve estar pensando
assim eu sou uma pessoa idônea, não vou praticar o estelionato eleitoral do Ballin, mas quem manda
nessa Petralhada é o Partido, que destruiu no Município, o Estado e a nação brasileira. Agradeceu e
encerrou. Vereador Nelson – 06 min. Cumprimentou a todos. Falou sobre Tarcísio Zimermann quando
era Diretor da Corsan, na época solicitou várias vezes à Corsan e AGERGS para mudar a forma de
cadastros das contas da Corsan, pois as contas eram cadastradas no nome do proprietário do imóvel,
logo o locatário  ia embora devendo e ficava a conta para o proprietário  pagar.  Disse que batalhou
juntamente com o Vereador Luciano, conversaram com o Tarcísio Zimermann (entre 2013/2014) que foi
bem claro dizendo que achava injusto a maneira com que era cobrado pela Corsan, e afirmou que faria o
possível para que mudasse e certamente teriam uma resposta positiva. Disse que um ano depois foi
implementado e as contas da água serão igual  da AES Sul,  ou seja cobrado no CPF do locatário,
portanto o imóvel não fica mais engatado com a Corsan, isso foi muito importante pois beneficiou muitos
Municípios. Parabenizou o Vereador Luciano Rodrigues que foi Secretário de Educação, no primeiro dia
de mandato exonerou algumas Diretoras que a gente sabia como funcionavam. Na Câmara, chegou
carta anônima pedido de afastamento do Luciano, uma Diretora que parece que mandava na Secretaria.
Acredita que a Diretora tinha alguma indicação de vaga de creche, para caras que tem cinco ou seis
jipes e honda civic. Parabenizou o Luciano Rodrigues, pela atitude firme, pois a Diretora afirmava que o
Luciano  não ficaria  dois  meses.  Em aparte  o  Vereador  Marquinhos  disse  ser  verdade e  quando o
Vereador Luciano errar serão contundentes, e tinha um Vereador aqui o Senhor não citou o nome dele,
mas parece que tinha privilégios lá nas creches e isso ele cortou, isso é verdade, Vereador cara de pau
mas já não está mais no Plenário. Continuando o Vereador Orador disse que, vai dar uma pequena
resposta ao amigo Vereador Jorge Barbosa, parar de pegar no meu pé, na última semana veio aqui e foi
infeliz, falando sobre o cruzamento da Rua Farrapos com Camaquã. O Senhor, falou que era uma rua
que passava um carro de manhã e outro a tarde, portanto não sabia o que a pessoa tinha na cabeça em
pedir um quebra-mola naquele local, porém naquela esquina até ônibus já invadiu casa, descendo a
Camaquã, teve acidente grave e depois da colocação do quebra-mola não houve mais. Disse que dão
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mais valor ao cano de descarga, do que ser atropelada uma criança naquele local, onde passam mais
de quinhentos alunos diariamente e sempre vai defender a colocação de quebra molas, foi  infeliz a
opinião  do  Jorge  Barbosa.  Agradeceu  e  encerrou.  Questão  de  Ordem  Vereador  Jorge  Barbosa,
parabenizou a atitude do Vereador Dr. Link, pelas palavras que colocou sobre a minha pessoa, está
reconhecendo o meu trabalho da mesma forma retribuo ao senhor.  Gostaria também de retribuir  ao
Vereador Nelson a baita gafe que ele cometeu, falando em cano de descarga, eu não falei em cano de
descarga. Falei que algum caminhão pesado subindo aquela lomba e o quebra-molas onde foi colocado,
mais uma vez eu vou repetir  as pessoas que colocaram aquele quebra-molas devem voltar  para a
faculdade para se aperfeiçoar.(...) retirado o a parte. 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 e cinco 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, 07 de abril de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO 
                (Avelino Barbeiro)  
               Vereador Secretário           
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