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                         Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis (21.06.2016),  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 34ª 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:  LUCIANO (PT);
EVERALDO (PRB);  JORGE (PSD);  NELSON (SD);  Dr.  LINK (PT);  THIAGO (PSDC);  Dr.  JARBAS
(PSDB); CACO (PMDB);  MARQUINHOS (PSB); 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 Avelino – Secretário, fez a
leitura  dos  Expedientes  Recebidos:  Ofícios  nº  987/2016,  988/2016,  989/2016,  990/2016,  991/2016,
992/2016,  993/2016,  994/2016,  995/2016,  996/2016,  997/2016,  998/2016,  999/2016,  1000/2016,
1001/2016,  1002/2016,  1003/2016,  1004/2016,  1005/2016,  1006/2016,  1007/2016,  1009/2016,
1010/2016,  1028/2016,  1030/2016  e  1031/2016  do  Gabinete  do  Prefeito,   Resposta  AES/SUL  do
requerimento  0803/2016,   Resposta  AES/SUL  do  requerimento  0807/2016,  Resposta  AES/SUL  do
requerimento  0808/2016,  Resposta  AES/SUL  do  requerimento  0819/2016,  Resposta  AES/SUL  do
requerimento  0827/2016,  Processo  20.059/2016  –  dos  Vereadores  Marquinhos  e  Thiago,  Indicação
096/2016 – do Vereador Luciano;  ATA nº 9774, que foi aprovada por unanimidade, sem retificação
nem alteração.  Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das indicações: Indicação
096/2016 do Vereador Luciano: “Encaminha PROPOSIÇÃO, pedindo aprovação para uma INDICAÇÃO
ao Poder Executivo Municipal, solicitando a criação de turma ou turmas de Pré, na Escola de Ensino
Fundamental Alfredo Adolfo Cassel”.  Em votação, a Indicação foi aprovada por unanimidade em única
discussão e votação.  Requerimentos Verbais: Vereador Thiago – 01)  À Coordenadoria Municipal dos
Clubes  de  Mães  de  Sapucaia  do  Sul,  parabenizando  pelos  serviços  prestados  à  comunidade
sapucaiense. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Nelson, Marquinhos,
Volmir  e  Avelino.  02)  À Senhora  Patrícia  Machado  Soares  dos  Santos,  parabenizando  por  sua
participação e premiação com o Troféu Destaque de melhor interprete na Tarde de Artes 2016. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Volmir, Nelson Avelino e Marquinhos. 03) Ao Clube
de Mães Marechal Bitencourt, parabenizando pela participação na Tarde de Artes 2016 e por todos os
relevantes serviços prestados a comunidade sapucaiense. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Jorge, Avelino e Volmir. Vereador Nelson – 01) À Direção do Banrisul de Sapucaia do
Sul e Direção Central do Banrisul em Porto Alegre, solicitando que os caixas das agências situadas na
Rua João Pereira de Vargas e no centro da Cidade, fiquem abertas no final de semana. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Thiago e Dr. Link. 02) À SMO, solicitando providências
na Rua Ciro Silva. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dr. Link, Caco, Thiago
e Volmir.  03) À  AES SUL, solicitando a ligação das luzes dos postes colocados na Rua Camaquã, em
frente ao número 48. Aprovado por unanimidade.  Vereador Luciano – 01)  Ao Procon de Sapucaia do
Sul, parabenizando a Diretora Mirian Grisa, pela criação e posse do Conselho de Direitos do Consumidor
(CONDECON)  na  data  de  hoje.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  do  Vereador  Dr.  Link.
Vereador Jorge – 01) À SMST, com cópia ao Prefeito e ao Comando da Guarda Municipal, solicitando
uma  viatura  para  a  Rua  Justino  Camboim,  esquina  com  a  Av.  Américo  Vespúcio.  Aprovado  por
unanimidade. 02) Ao Prefeito, com cópia para SMSMU e SMMA, solicitando o recolhimento das capinas e
roçadas feitas nos meios-fios, calçadas e canteiros centrais. Aprovado por unanimidade, com associação
dos  Vereadores Thiago e Volmir.  Vereador  Volmir  –  01)  À SMST,  solicitando estudo  de viabilidade
técnica visando reduzir a velocidade na Rua José Loureiro da Silva, no trecho entre as Ruas Piauí e
Montesul, no Bairro Camboim. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos,
Jarbas e Nelson. 02) À SMSMU, com cópia à SMMA, solicitando uma limpeza na área pública localizada
atrás da Escola La Salle, entrada pelo final da Rua Anália Teixeira, Loteamento Jardim América, no Bairro
Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Dr. Link, Nelson,
Everaldo e Marquinhos. 03) À Diretoria da Primeira Igreja Batista de Sapucaia do Sul, parabenizando a
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nova Diretoria,  que  assume mandato  para  os  próximos  dois  anos.  Aprovado por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Jorge, Dr. Link, Thiago, Nelson, Marquinhos, Everaldo e Jarbas.  Vereador
Marquinhos – 01)  À SMO,  com cópia à SMST, solicitando a colocação de redutor de velocidade da
espécie quebra-molas, na Avenida Sapucaia, esquina com a Avenida Primor e na Rua Coronel Genuíno,
esquina com a Rua Gustavo Jahn. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge,
Volmir e Nelson. 02) À SMO, solicitando o conserto dos brinquedos localizados na praça do Bairro São
José,  na  Rua  Maria  Anita  Thiesen.  Aprovado  por  unanimidade.  03)   Ao  Doutor  Claudio  Land,
parabenizando pela sua maneira de atender os moradores do Bairro Colina. Aprovado por unanimidade.
Vereador Dr. Jarbas – 01) Ao Prefeito, com cópia à SMO e SMSMU, solicitando limpeza geral nas Ruas
dos Bairros Walderez, Greiss, Santo Agostinho e Pedro Simon. Aprovado por unanimidade. 02) À Direção
do Lar Abrigo Meu Refúgio, cumprimentando pelo evento realizado na última sexta-feira, dia 17.06.2016.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Nelson. Vereador Dr. Link – 01)
Ao Pastor Vagner Medina e sua Esposa, parabenizando pelo oitavo Congresso das Missões realizado no
último final de semana. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Thiago e
Volmir.   Não  havendo  mais  Requerimentos  Verbais  a  serem  feitos,  foram  lidos  os  Processos  que
aguardam Pareceres; passou-se à votação dos Processos: Processos 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”.
NESTA DATA, o Projeto com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta de Votação; em
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. Processos em 2ª
discussão e votação: PROC. nº 20.053/2016 – Origem do Vereador Nelson Brambila – PROJETO DE
LEI LEGISLATIVO – “Libera Alvarás Provisórios para Empresas Instaladas em Terrenos com ocupação
irregular ou não e dá outras providências”. Em 16.06.2016, discutiram o Projeto os Vereadores Nelson e
Volmir. Em votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA,
discutiram o Projeto os Vereadores Nelson e Marquinhos. Em votação, o Projeto foi aprovado por
unanimidade,  em  2ª  discussão  e  votação.  PROC.  nº  20.048/2016  –  Origem  do  Vereador
MARQUINHOS – Projeto de Lei Legislativo - “Estabelece o sentido de circulação da Rua Independência e
dá outras providências”.  Em 16.06.2016, o Projeto foi  aprovado por unanimidade em 1ª discussão e
votação.  NESTA DATA, discutiram o Projeto os Vereadores Nelson e Marquinhos. Em votação, o
Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. PROC. nº 20.055/2016 – Origem
do Vereador Avelino Mazzuchello (Avelino Barbeiro) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO - “Concede o
título  de  Cidadão  Sapucaiense  ao  Sr.  Joel  Nery  de  Borba  Freire,  e  dá  outras  providências”.  Em
16.06.2016, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, o Projeto
foi  aprovado  por  unanimidade,  em  2ª  discussão  e  votação. Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador NELSON – (06min.) – Cumprimentou a todos. Falou sobre a atual
Legislatura, dizendo que o trabalho feito na Casa é excelente e quem deseja ser Vereador dever seguir o
exemplo  dos  atuais  Vereadores,  independente  de  partido.  Disse  que  está  sendo  feito  muitos  bons
projetos  nesta  Legislatura.  Falou  que  fica  animado  pelos  projetos  criados  na  Casa  estarem  sendo
executados pelo Poder Público. Discorreu sobre o seu projeto dos Biombos nos Bancos, o qual já está
sendo executado no Banco Banrisul, mas que no Banco Itaú isso não está sendo executado. Disse sobre
a sua luta pelos Tabelionatos de Sapucaia do Sul, o qual foi uma luta árdua, mas que a recompensa foi
grande, como pode ser vista no Cartório de Registro Civil. Argumentou que o trabalho dos Vereadores é
de criar projetos, e se não for possível isso, cobrar dos órgãos responsáveis a solução de pendências
como,  por  exemplo,  o  caso  de novos Tabelionatos.  Neste  momento  o  Vereador  Marquinhos  faz um
aparte: Disse que o Vereador Nelson luta por novos Tabelionatos desde o seu primeiro dia de trabalho e,
mesmo sendo da base, disse que espera que ele faça parte da oposição. Argumentou que o Vereador
sempre vota a favor do povo. Agradeceu e parabenizou o Vereador por sua constante luta. Vereador
Nelson reassume a palavra: Falou que agradece este apoio. Terminou dizendo que esta Legislatura está
dando exemplo de como se trabalha e falou que os candidatos devem se espelhar no trabalho dos atuais
Vereadores. Agradeceu e encerrou.  Vereador THIAGO – (06min.) – Cumprimentou a todos. Começou
dizendo que fará um ato de repúdio contra a SMSMU, pois disse que esta Secretaria é uma vergonha.
Falou sobre os requerimentos, o qual as respostas não são verdadeiras, pois disse que se verificar as
demandas, elas não estão sendo executadas. Inclusive, o Vereador falou sobre um requerimento seu, o
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qual foi respondido que a tarefa de troca de uma lâmpada tinha sido executada, mas que até hoje a
lâmpada  continua queimada. Falou que como pode um Secretário agir desta forma. Argumentou dizendo
que o Secretário deve ter um documento pronto para responder os requerimentos, pois as demandas
nunca são executadas. Disse que esta situação vergonhosa está acontecendo em todas as Secretarias
Municipais. Falou que os Vereadores não tem cara de bobo, mas para os Secretários, eles devem achar
isso.  Neste  momento  o  Vereador  Jorge  faz  um aparte:  Disse  que  maravilha  que  o  Vereador  está
começando a ver isso, sendo que o Vereador era um defensor da atual administração. Parabenizou pela
sua atitude e disse que ele não aguentou o descaso desta administração. Finalizou agradecendo pelo seu
apoio a pré-candidatura para Prefeito do Senhor Marcelo Machado, e que a oposição o espera. Vereador
Thiago retoma a palavra: Agradeceu a palavra do Vereador Jorge. Falou dizendo que se elegeu por uma
coligação,  a  qual  tinha  o  seguinte  lema,  “Compromisso  com  Sapucaia  do  Sul”.  Disse  que  este
compromisso nunca existiu,  principalmente por  parte  do Partido dos Trabalhadores –  PT.  Falou que
tentou,  neste  três  anos  e  meio  de  Governo,  conscientizar  o  Prefeito  e  suas  Secretarias  para  que
apresentassem um modelo de gestão pública para a comunidade sapucaiense. Falou que ao tentar falar
com os Secretários, as portas das Secretarias estavam sempre fechadas, disse que isso acontece até
nos dias de hoje. Falou que se não for do PT, se não for “companheiro”, não leva nada das Secretarias.
Falou que houve oportunidade de fazer um bom Governo, mas que o seu partido não gerenciou nenhuma
Secretaria e, por isso, não pode mostrar serviço. Disse que desde o começo do ano o seu partido não
fazia mais parte deste Governo, devido à postura política. Falou que o Vereador Dr. Link é uma ótima
pessoa e muito trabalhador, mas acredita que ele está no partido errado. Finalizou dizendo que a hora da
mudança será no próximo dia dois de outubro. Agradeceu e encerrou. Vereador MARQUINHOS – 06min
(Espaço cedido pelo Vereador Volmir) – Cumprimentou a todos.   Parabenizou o Doutor Claudio Land
por estar presente nesta sessão e por compactuar com o anti-petismo. Discorreu sobre o Vereador que o
antecedeu, dizendo que é um homem da família, religioso e, por isso, não pode compactuar com um
partido que defende o aborto. Disse que espera que o Vereador Everaldo venha para a oposição, pois
acredita que ele também não compactua com o atual Governo. Falou que esta coligação que está se
formando terá compromisso com Sapucaia do Sul. Disse que a atual administração, nestes oito anos,
deixou a Cidade afundada em lixo e buracos. Falou que não há uma única obra com dinheiro exclusivo do
Município, somente com ajuda de dinheiro federal. Argumentou que desafiou o candidato a Prefeito pelo
PT, Vereador Dr. Link, a mostrar alguma obra com dinheiro do Município. Falou para o Vereador Thiago,
como pode um partido fechar o Prato Popular, por causa do atraso no aluguel do prédio, sendo que era
uma parceria  com a  iniciativa  privada.  Disse  que  o  Prefeito  anterior,  Marcelo  Machado,  assumiu  a
Prefeitura com uma dívida de treze milhões e ao final de seu mandato, baixou para onze milhões. Falou
que quando o Prefeito Ballin assumiu, ele falou que isto era uma roubalheira e uma vergonha. Disse que,
pelo Secretário da Fazenda, a dívida está em quarenta e oito milhões, mas, pelo Tribunal de Contas, o
valor  seria  de  noventa  e  dois  milhões.  Questionou dizendo onde foram parar  estes  noventa  e  dois
milhões, já que a cidade está afundada em lixo e buraco. Disse que o PT fechou o ensino médio nas
escolas João de Barro e Santos Dumont, e que fecharam a Escola do Meio Ambiente. Finalizou dizendo
que independente de cores partidárias, o compromisso será sempre com Sapucaia do Sul. 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 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, 21 de junho de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO 
                (Avelino Barbeiro)  
               Vereador Secretário           
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