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                         Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis (28.06.2016),  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 36ª 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);  MARQUINHOS (PSB);  NELSON (SD);  THIAGO (PSDC);  Dr.
LINK (PT); AVELINO (PMDB); Dr. JARBAS (PSDB); CACO (PMDB); JORGE (PSD) 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: Mensagem Executiva nº 020/2016, Projetos de
Lei  Legislativo  –  Origem do  Vereador  Jarbas  Sampaio  Vieira  (Dr.  Jarbas)  -  “Outorga  O Título  de
Cidadão Sapucaiense ao Sr. Nivaldo Waikamp”; Origem do Vereador Luis Rogério Link (Dr. Link) -
“Outorga o Título de Cidadão Sapucaiense ao Sr. Günther Köpsell  e Origem do Vereador Everaldo
Ramos de Moura -  “Outorga o Título  de Cidadã Sapucaiense a Sra.  Eva Dóris  Oliveira  da Silva”;
Respostas da AES Sul aos Requerimentos nºs 0883/2016 e 0887/2016; Ofício nº 1051/2016 – GP; ATA
nº  9778,  que  foi  aprovada  por  unanimidade,  sem retificações  nem alterações.  Passou-se  ao
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação da Indicação:  PROC. n° 20061/16 – INDICAÇÃO n°
097/16 – “Ao Poder Executivo, solicitando que envie a esta Casa Legislativa, um PROJETO DE LEI que
“CRIA O BANCO DE REMÉDIOS em SAPUCAIA DO SUL”, e dá outras providências. NESTA DATA foi
aprovado por unanimidade em única discussão e votação. Passou-se aos Requerimentos Verbais:
Vereador Thiago – 01) Ao Prefeito, c/c à SMDH e Conselho dos Pastores, externando voto de repúdio
à página “Sapucaia sem Homofobia”, administrada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que
vincula propaganda discriminando Pastores Evangélicos. Aprovado por unanimidade, com a associação
dos Vereadores Everaldo, Nelson, Jorge, Avelino, Volmir e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, c/c à SMDH e
SMEC, conforme denúncia feita por pais de alunos da EMEF Otaviano Silveira, que assistiram palestra
“Superação da Homofobia, uma criança aprenda a sair do armário”. Solicita urgente à Comissão de
Educação e Cultura da Casa que avalie a denúncia e entre em contato com a Secretaria de Educação,
para que cesse esse tipo de palestra em escolas do Município.  Aprovado por unanimidade, com a
associação  dos  Vereadores  Marquinhos,  Volmir,  Caco,  Jorge,  Nelson  e  Everaldo.  03)  À SMSMU,
solicitando a retirada de galhos na calçada da Rua Floriano S. Nunes, em frente ao nº 164, Bairro
Pasqualine. Aprovado por unanimidade. Vereador Nelson – 01) Às SMSMU, SMO e SMMA, solicitando
a limpeza, aterro e posteriormente seja construído o estacionamento para o Posto de Saúde do Bairro
Vargas, ACAPASS, no terreno na Rua Santa Luzia, que foi cedido ao Município para este fim. Aprovado
por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Jorge  e  Dr.  Link.  02)  À SMO,  solicitando  a
colocação de 50 metros de canos, que foram adquiridos pelos moradores na Rua Santo Onofre, entre
os números 270 ao 308,  Bairro  Walderez.  Aprovado por  unanimidade.  03)   À SMST, solicitando a
pintura de faixa de segurança e redução de velocidade no cruzamento da Rua São Miguel, esquina
com a Rua Missões, Bairro Walderez. Aprovado por unanimidade.   Vereador Jorge – 01)  Às SMO,
SMST e Prefeito, solicitando mais uma vez a colocação de quebra-mola ou redutor de velocidade na
Rua Rosinha Joaquina da Silveira, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Everaldo e Nelson.  02)  Ao Prefeito,  c/c à SMSMU, solicitando mais uma vez que seja
retomado o serviço com o caminhão no turno da noite,  para verificação e conserto  das lâmpadas
queimadas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Everaldo, Nelson e Volmir.
Vereador  Volmir  –  01)  À  Comunidade  Católica  Nossa  Senhora  de  Perpétuo  Socorro,  c/c  à
Comunidade Católica Sagrada Família do Bairro Cordão e respectivamente Colonial, parabenizando
pela magnífica festa ocorrida no dia 26 de junho. Aprovado por unanimidade, com a associação de
todos os Vereadores.  Vereador Marquinhos – 01)  À Ouvidoria da Secretaria Municipal da Saúde,
solicitando que seja apurada a denúncia recebida pelo facebook, sobre o Posto de Saúde do Bairro
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Capão da Cruz, pois uma paciente relata que não foi atendida, às 15h e 30min, por conta de uma festa
que  estaria  ocorrendo.  Aprovado  por  unanimidade.  02)  À SMST,  solicitando  que  seja  verificada a
denúncia  sobre  os  funcionários  da  Secretaria  de  Segurança  e  Trânsito,  que não  estão  cumprindo
horário, chegam às 13h e 30min., sendo que o horário é às 12h e 15min., e saindo às 17h, sendo que o
horário  é  18h  e  15  min.,  portanto  solicita  que  seja  colocado  ponto  eletrônico.  Aprovado  por
unanimidade. 03) Às SMO e SMSMU, solicitando a troca de lâmpada na Av. Luiz Pasteur, trevo com a
RS 118, bem como corte de grama e limpeza no local. Aprovado por unanimidade. Vereador Everaldo
– 01) À SMO, solicitando a colocação de duas bocas de lobo na Rua Silveira Martins, em frente aos nºs
313 e 340. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Nelson. 02) À SMO,
solicitando o recapeamento asfáltico na Rua Primeiro de Maio, trecho entre a Rua Gabriel Fernandes
até o cruzamento com a Rua Tenente Timbaúva. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Jorge, Nelson e Avelino. Vereador Dr. Jarbas – 01) Aos Senhores Ricardo Bazan e Omar
Santos,  parabenizando  pelas  Posses  nas  Presidências  do  Lions  Club  Guianuba  e  Centro,
respectivamente.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores Dr.  Link,  Volmir  e
Nelson. 02) Externando condolências às Famílias da Sra. Marina Santos; Sr. Joel do Gás e Sra. Neuza
Krachecher, pelos falecimentos. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dr. Link,
Luciano, Avelino, Caco, Marquinhos, Volmir, Everaldo, Thiago, Nelson e Jorge. Vereador Dr. Link – 01)
Ao Prefeito, c/c à SMDS, parabenizando pela realização do Arraial do Grupo Conviver, no Clube Sete
de Setembro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson e Luciano. 02) Ao
Prefeito, c/c à SMDS, parabenizando pela criação do Projeto Gestante. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Everaldo e Luciano. Vereador Avelino – 01) À Comunidade Católica
Perpétuo Socorro, Bairro Boa Vista, parabenizando pela festa realizada do último domingo. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Thiago, Volmir, Nelson e Caco. Não havendo mais
Requerimentos  Verbais  a  serem  feitos,  foram  lidos  os  Processos  que  aguardam  Pareceres.  Em
Questão de Ordem, o Vereador Nelson solicitou ao Líder do Governo a retirada do projeto encaminhado
pela Mensagem n° 065/15. Passou-se à 2ª votação dos Processos:  PROC. nº 20.057/2016 – Origem
do  Vereador  Luís  Rogério  Link  (Dr.  Link)  –  PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  -  “Dispõe  sobre  a
contratação  de  vigilância  armada  24  horas  nas  agências  bancárias  públicas  e  privadas  e  nas
Cooperativas de Crédito do Município de Sapucaia do Sul”. Em 16.06.2016, o Vereador Volmir solicitou
adiamento de votação por 01 (uma) sessão. Os Vereadores, em unanimidade, aprovaram o adiamento
por uma sessão, devendo esse retornar à votação em 23.06.2016. Em 23.06.2016, discutiram o Projeto
os Vereadores Dr. Link, Volmir, Nelson, Dr. Jarbas, Marquinhos e Luciano; encaminharam a votação os
Vereadores  Jorge,  Dr.  Link  e  Nelson;  em votação o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade  em 1ª
discussão e votação.  NESTA DATA, discutiu o Projeto o Vereador Marquinhos, em votação, foi
aprovado  por  unanimidade  em 2ª  discussão  e  votação.  PROC.  n°  20.056/2016  – Origem  do
Vereador Marco Antônio da Rosa (Marquinhos) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO - “Concede o Título
de Cidadã Sapucaiense a Sra. Ieda Simone Chaxim Martins, e dá outras providências”. Em 23.06.2016,
foi  aprovado  por  unanimidade  em  1ª  discussão  e  votação.  NESTA  DATA,  foi  aprovado  por
unanimidade  em  2ª  discussão  e  votação.  PROC.  nº  20.046/2016  –  Origem  do  Vereador
MARQUINHOS – Projeto de Lei  Legislativo –  “Proíbe a caudectomia e obriga os consultórios,  as
clínicas e os hospitais veterinários a afixarem, em lugar visível, cartaz informando essa proibição e dá
outras providências”. Em 23.06.2016 discutiram o Projeto os Vereadores Nelson e Dr. Link; em votação
o Projeto foi  aprovado por  unanimidade,  em 1ª  discussão e votação. NESTA DATA, discutiram o
Projeto os Vereadores Nelson e Marquinhos, encaminharam a votação os Vereadores Dr. Link e
Nelson; em votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação. PROC.
nº 20.047/2016 – Origem do Vereador AVELINO BARBEIRO – Projeto de Lei Legislativo – “Denomina
de Dr. Darci Carlos da Silva, a Unidade Básica de Saúde do Bairro Nova Sapucaia, nesta Cidade, e dá
outras  providências”.  Em 23.06.2016 discutiram o  Projeto  os  Vereadores  Nelson e  Dr.  Jarbas;  em
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA discutiu o
Projeto o Vereador Marquinhos; encaminhou votação o Vereador Avelino, em votação o Projeto
foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação. Não havendo mais processos a serem
votados, passou-se  ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Neste  instante  retiraram-se  os
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Vereadores Dr. Jarbas, Dr. Link, Luciano, Nelson (transferiu o tempo para o Vereador Jorge), Thiago
(transferiu o tempo para o Vereador Jorge) e Caco. Assumiu a presidência dos trabalhos o Vereador
Avelino – Secretário.  Vereador Marquinhos – 06 min.  Cumprimentou a todos. Disse: “Queria aqui
relatar  o  porque  da  minha  critica  veemente  não  só  a  esta  administração,  mas  também  às
administrações anteriores, que mantiveram esta tortura aos nossos peludos, durante tanto tempo. Dizia
aqui o Vereador Dr. Link, e queria dizer na sua presença, o homem que agora renegou o vermelho, e
dou razão ao Vereador Dr. Link, tem que renegar o vermelho, o vermelho é a cor diabólica, a cor petista
que destruiu o nosso Brasil Nação, nosso Estado e nosso Município, agora as cores do Vereador Dr.
Link, são azuis e, vejam bem, até as cores do time do coração do Vereador, porque ele sabe que essa
cor é amaldiçoada, a cor petista, ele adotou o azul. Dizia o Vereador Dr. Link: É em administrações
anteriores, vejam bem, discurso de petista, sempre a culpa é da administração anterior. Não, Vereador
Dr. Link, desta também, se existe a Lei, quem me garante que a matança indiscriminada dos nossos
cachorros não continuava e sendo jogados numa vala comum, e eu perguntaria ao Vereador mas ele se
retirou. Para um pouquinho! Se acontecia na administração anterior, quer dizer que na dele, nessa
administração  petista  não  aconteceu.  Eu  perguntaria  qual  a  prova  que  tem  que  aconteceu  na
administração anterior? Isso é muito subjetivo! Se existia Lei autorizando, quem nos garante que nessa
administração  também  não  estavam  sacrificando  os  nossos  cachorrinhos?  Por  isso,  Senhores
Vereadores, eu digo neste Legislativo, revogar a Lei, esta tortura aos nossos peludos. Vejam bem, será
que em oito anos de administração vermelha, petista, que destruiu nossa cidade, criaram a Secretaria
Municipal de Direitos Humanos, que engloba também os crimes contra a fauna e matar cachorro é
crime contra a fauna, afeta também a Secretaria de Direitos Humanos. Eu pergunto:  O que essas
pessoas  lá  estavam fazendo? Fazendo  o  que? Ou matar  animaizinhos  não afeta  a  Secretaria  de
Direitos Humanos? Crime contra a fauna, crime contra o meio ambiente e Direitos Humanos engloba
direitos que, muitas vezes,  as pessoas não entendem. Então,  ratifico tudo que disse,  tem que ser
provocado nesse Legislativo um Projeto de Lei  revogando a tortura contra os nossos peludos.  Eu
pergunto: O que essa administração petista fez até hoje? Aqui, eu poderia fazer diversas narrativas,
estão  preocupados  com a  identidade  de  gêneros,  obviamente  é  um assunto  palpitante  na  nossa
sociedade. Em aparte o Vereador Jorge, disse que o Vereador Dr. Link comentou que o Projeto já vinha
de outras administrações, mas esse projeto partiu de um ex-Deputado. Questionou se alguém lembra
de que sigla era este ex-Deputado, que criou a Lei de sacrificar animais. Inclusive, até poucos dias
estava nesta Casa, ex-Deputado Edson Portilho, do PT.  Continuando, o Vereador Marquinhos, era o
que eu dizia e agora lembrando dos nossos peludos, os petistas, já que estamos falando em rabo de
cachorro, não olham para o próprio rabo, pois a Lei de sacrifício dos animais, nós sabemos, mas eu
nem quis  nem entrar  na polêmica.  O interesse nosso é acabar,  é  acabar  definitivamente.  Encerro
dizendo, se eu tivesse o Poder, proibiria até a Fabrica de foguetes, goste ou não, porque só quem já viu
o desespero de um peludo, o desespero de um cachorrinho num pipocar de foguetes, entenderia o que
estou dizendo, aí não venham dizer que gostam de cachorrinho, pois quem num gol do inter ou do
grêmio,  não estourou um foguete,  mesmo sabendo da sensibilidade auditiva dos nossos peludos”.
Agradeceu e encerrou. Vereador Jorge (06min. Cedidos pelo Vereador Nelson + 06 min. Cedidos
pelo  Vereador  Thiago)  =  12  min.  Cumprimentou  a  todos.  Disse  que  hoje  são  pré  candidatos  a
Vereadores e Prefeito.  Questionou, como será que o Vereador  Dr.  Link vai  lançar a candidatura a
Prefeito. Será que vai usar o treze e a bandeira o PT, pois parece ter falado que o vermelho está saindo
da sigla do PT e estão usando o azul. Em aparte o Vereador Marquinhos disse que hoje eles estão
usando o azul, inclusive, dá razão para o Link, vamos execrar o vermelho diabólico da sigla petista.
Notem que, no painel do comitê eleitoral do pré candidato Link do PT, está a foto, o nome em letras
garrafais,  e onde está a sigla  maldita,  a estrela  vermelha? Diminuta,  precisamos de uma lente de
aumento, os próprios petralhas estão se auto discriminando, reconhecendo que acabaram com o Brasil,
Estado e  Município. Por isso, quarenta neles! Continuando o Orador disse: parece que Dilma e Lula
eram os salvadores da pátria, portanto, será que vão admitir essas coisas, será que não virá ordem lá
de cima ou o PT será extinguindo, vai acabar. Em aparte, o Vereador Marquinhos disse que Dilma e
Lula não estão preocupados com o Brasil. Estão preocupados em se esconder do Moro e da polícia
federal, que estão no encalço desses maus feitores, ladrões que roubaram o Brasil. Continuando, o
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Vereador orador falou sobre o requerimento verbal do Vereador Thiago, sobre a Secretaria Municipal de
Direitos Humanos, recentemente instituída. Também não vê trabalho desta Secretaria. Acredita que o
Vereador  Thiago  pulou  na  hora  certa,  pois  como um defensor  da  Igreja  Assembleia  de  Deus vai
defender uma sigla que presta este tipo de serviço ao Município.  Parabenizou também o Vereador
Everaldo,  que  se  associou  ao  requerimento.  Disse  que fica  difícil  defender  em razão  do  trabalho
prestado ao Município, principalmente dentro das escolas, não tem como admitir. Disse que o Município
está um desmando, atirado as traças, em quase todas as Sessões é solicitado iluminação pública, que
é uma obrigação do Município, mas nada acontece. Disse que a maioria da ruas estão sem iluminação,
devido  a  isto,  assaltos  estão  acontecendo  em  frente  às  escolas  e  residências,  mas  não  adianta
Vereadores solicitarem, porque nada é feito. Isso é um absurdo! Disse que não condenar os Secretários
Municipais, pois estão com as mãos amarradas e não tem o que fazer. Inclusive o Vereador Nelson,
que o Partido tem uma pasta (Secretaria), seguidamente faz solicitações. Disse que a rua que sobe
para o Loteamento Colina Verde está com todo o calçamento amontoado, não dá para passar carro,
isso faz uns três anos, já foi pedido várias vezes. Disse que há coisas que eles culpam administrações
anteriores, mas será que em oito anos não conseguiram colocar a casa em ordem? Não acredita que o
povo vai ser injusto com a própria cidade dando oportunidade pra eles afundarem mais a cidade. Em
aparte, o Vereador Marquinhos falou que o Vereador Thiago Batista veio para oposição, porque ele
tinha um contrato com a administração, o Vereador Everaldo também e contratos devem ser cumpridos.
Qual  o contrato que tinham com a administração? Administrar a cidade, mas no momento em que
viram a cidade afundada em lixo, buraco, o Partido PT, a ceita diabólica, que prega o aborto, o Thiago
já veio para a oposição e certamente  virá  também o Everaldo.  Continuando,  o  Orador  disse que,
independente de religião, acredita que todos compartilham da mesma opinião, jamais podem concordar
com isso, em especial no momento em que deixam os jovens a mercê de uma barbaridade. Disse que
desde que entrou na Casa, mesmo enquanto estava na administração, sempre defendeu as coisas
corretas, portanto, um dos motivos que deixou a administração foi que não conseguia ver as coisas
erradas e ficar quieto. Disse não ter como defender a administração, em especial quando vê o próprio
Vereador da base, pré candidato a Prefeito, não estar mais defendo as cores de seu Partido, talvez
contrariado por algumas coisas que a atual administração esteja fazendo. Como os Vereadores que
não tem nada a ver com a sigla PT, infelizmente a sigla não quer dizer nada, o que quer dizer são as
pessoas, prova disto o Vereador Avelino que está a mais de trinta anos na Casa, passou por vários
Partidos, mas sempre se elegeu.  Em aparte, o Vereador Marquinhos disse que os Vereadores Jorge e
Thiago fizeram uma coligação para administrar a cidade, mas vendo o próprio gestor principal, Prefeito
Vilmar  Ballin,  ser  condenado por  fraudar  licitação.  Questionou como que o  gestor  principal  frauda
licitação,  é  condenado  e  responde  à  aproximadamente,  cinquenta  processos,  e  está  sendo
encaminhado junto com Lula, Dilma, Petrolão, mensalão, pra cadeia. Como vocês iriam ficar neste
Partido,  ratificando  essas  mazelas,  essas  falcatruas.  Acho  que  os  Vereadores  não  quebraram  o
contrato,  quebrou o contrato a administração, com essas praticas ilícitas.  Continuando, o Vereador
Orador disse que tem obrigação com o Município e, quando ajudou eleger a administração, esperava
que fosse feito o melhor pelo Município e, quando viu que isso não estava acontecendo, achou melhor
se retirar. 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 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, 28 de junho de
2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO 
                (Avelino Barbeiro)  
               Vereador Secretário           
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