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                                        Ao dezesseis dias do mês de fevereiro  do ano de dois mil e dezesseis
(16.02.2016), 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 1ª 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:  Dr.  JARBAS (PMDB);  EVERALDO (PRB);  JORGE (PSL);
THIAGO (PSDC); NELSON (SD); Prof. EDSON (PT); MARQUINHOS (PSDB); Dr. LINK (PT);
CACO  (PMDB);  AVELINO  (PTB)  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 Barbeiro – Secretário, a leitura de um trecho
bíblico.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  PEQUENO  EXPEDIENTE: Passou-se  a  Leitura  dos
Expedientes Recebidos:  Mensagens Executivas nºs 070/15,  077/15,  078/15,  001/16 e 002/16;
Convite do Prefeito e Secretário Municipal de Educação para Abertura do Ano Letivo 2016 da
Rede Municipal de Ensino no dia 18.02.16 às 09:30, no Vanessa Ceconet; Ofício nº 03/2016 –
SMF; Ofício nº 159/2015/SNGJ – Vale dos Sinos em resposta ao Ofício nº 2093/15 – DL; Ofício nº
169/2016 – GP; Ofício nº 03/2016 – SMF sugerindo data (25.02.16) para a Avaliação das Metas
Fiscais do 3º Quadrimestre de 2015 da PMSS; Indicações nº 001/2016, 002/2016 e 003/2016 de
origem do Vereador Thiago Batista.  ATAS nºs 9700, 9704 e 9705, que foram aprovadas por
unanimidade,  sem  retificações  nem  alterações. Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE: Neste momento, o Presidente da Casa suspendeu a Sessão (às 19:20h),  para
Eleição das Comissões 2016.  Retomando a Sessão (às 19:30h),  o  Vereador Secretário  fez a
leitura dos membros das Comissões:   Comissão de Legislação e Justiça:  Presidente Edson
Portilho (Prof.  Edson) (PT); Relator Nelson Brambila (SDD) e Membro Thiago Batista (PSDC);
Comissão de Finanças e Orçamento:  Presidente Jarbas Sampaio Vieira (Dr. Jarbas) (PMDB);
Relator  Nelson  Brambila  (SDD);  e  Membro  Marquinhos  (PSDB);  Comissão  de  Educação  e
Cultura:  Presidente Edson Portilho (Prof. Edson) (PT); Relator Volmir Rodrigues (PP); e Membro
Avelino Mazzuchello (Avelino Barbeiro) (PTB);  Comissão de Serviços Urbanos, Habitação e
Segurança:  Presidente  Everaldo  (PRB);  Relator  Nelson  Brambila  (SDD);  e  Membro  Jorge
Barbosa  (PSL);  Comissão  de  Saúde,  Ação  Social  e  Meio  Ambiente:  Presidente Nelson
Brambila (SDD); Relator Thiago Batista (PSDC) – Membro Volmir Rodrigues (PP); Comissão de
Ética Parlamentar: Presidente Avelino Mazzuchello (Avelino Barbeiro) (PTB); Relator Marquinhos
(PSDB), e Membro Everaldo (PRB);  Comissão de Direitos Humanos e Cidadania:  Presidente
Thiago  Batista  (PSDC);  Relator  Dr.  Link  (PT);  e  Membro Jorge  Barbosa  (PSL).  Votação  das
Indicações:  PROC.  n°  19949/16  –  INDICAÇÃO n°  002/16 – “Encaminha proposição pedindo
aprovação de uma Indicação ao Prefeito Municipal, solicitando recapeamento asfáltico em toda
extensão da Rua Fernando Higino de Oliveira, Bairro COHAB Casas, Sapucaia do Sul”. Aprovada
por  unanimidade  em  única  votação.  PROC.  n°  19950/16  –  INDICAÇÃO  n°  001/16 –
“Encaminha proposição pedindo aprovação de uma Indicação ao Prefeito Municipal, solicitando
recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Darci Stroher, Bairro COHAB Casas, Sapucaia
do Sul”. Aprovada por unanimidade em única votação. PROC. n° 19951/16 – INDICAÇÃO n°
003/16 – “Encaminha proposição pedindo aprovação de uma Indicação ao Prefeito Municipal,
solicitando recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Atílio Verardi, Bairro COHAB Casas,
Sapucaia  do  Sul”.  Aprovada  por  unanimidade  em  única  votação.  Passou-se  aos
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Requerimentos  Verbais:  Vereador  DR.  JARBAS 01)  Ao  Professor  Silvio  Costa  e  seu  pupilo
Gabriel Lins, parabenizando por sua classificação na etapa nacional no Programa da Rede Globo
The  Voice  Kids.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Nelson,  Caco,
Volmir,  Avelino  e  Bancada  do  PT.  02)  Ao  Comandante  do  33º  BPM,  solicitando  reforço  no
patrulhamento das ruas do bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com associação do
Vereador Volmir. Vereador EVERALDO 01) À SMSMU, solicitando troca de lâmpadas queimadas
na Av. Justino Camboim, em frente a Madeireira Benck até a João Pereira de Vargas, pois neste
trecho  existem várias  lâmpadas  queimadas.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos
Vereadores  Marquinhos  e  Jorge.  Vereador  MARQUINHOS 01)  Ao Prefeito  c/c  SMA e  SMS,
solicitando  providências  quanto  a  um  foco  de  Aedes  Aegypti  na  Rua  Castro  Alves,  nº  671.
Aprovado por  unanimidade.  02)  Ao Prefeito  de Esteio c/c  Secretário  Municipal  de Assistência
Social de Esteio, solicitando que tome providências quanto a um rapaz indicado por usuários do
Facebook, que é cego e está sem condições de viver na cidade. Aprovado por unanimidade. EM
NOME DO  PODER LEGISLATIVO 01)  Ao  33º  BPM,  solicitando  que  as  blitzes  continuem  o
trabalho  que  estão  realizando  no  Bairro  Sete,  pois  o  local  está  se  transformando  uma
crackolândia, com guerra entre traficantes. Vereador VOLMIR 01) À SMO, solicitando colocação
de tampa de boca de lobo na Rua Mario Totta, em frente ao nº 98, no Loteamento Bela Vista,
bairro Boa Vista. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco e Dr. Jarbas.
02) À SMSMU, solicitando retirada de foco de lixo e entulhos que se formou na rua Mário Totta,
próximo ao nº 98, no Loteamento Bela Vista, bairro Boa Vista.  Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Marquinhos, Nelson, Caco e Jorge. Vereador JORGE 01) Ao Prefeito
c/c SMSMU, SMO e SMA, solicitando providências em várias áreas do Município, a exemplo da
antiga sede da Vargas,  na Beira Campo,  que está cheia de entulho e lixo,  evitando assim a
proliferação de focos de Aedes Aegypti pela Cidade. Aprovado por unanimidade, com associação
do Vereador Marquinhos. Vereador PROF. EDSON 01) Ao Prefeito c/c SMS, Vigilância Sanitária e
18º  Batalhão  de  Infantaria  Motorizada,  parabenizando  a  atuação  em 22  bairros  de  Sapucaia
contra o  Aedes Aegypti.  Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Dr. Link,
Everaldo e Nelson. 02) Prefeito c/c SMDS, parabenizando o CRAS Até Você, que ocorreu no dia
de hoje no bairro São Jorge. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Dr. Link.
03) À 27ª CRE c/c aos Diretores das Escolas Estaduais de Sapucaia do Sul, parabenizando pela
eleição  ocorrida  no  ano  de  2015,  desejando  sucesso  em  seus  mandatos.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Dr. Link e Jorge.  Vereador NELSON 01)  À AES
SUL,  reiterando  o  pedido  de  podas  de  árvores  no  Parque  Joel  e  Novo  Horizonte,  pois  as
constantes quedas de luz  ocorrem por  falta  de prevenção.  Aprovado por  unanimidade.  02) À
SMSMU c/c SMST e Prefeito Municipal, solicitando que a Travessa Santa Cruz seja de mão única
em direção à Rua Santa Cruz, no Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com associação do
Vereador  Caco.  Vereador  THIAGO  01)  Ao  33º  BPM,  solicitando  policiamento  ostensivo  no
Loteamento  Luís  Pasteur  Bolognesi,  bairro  Boa  Vista  a  pedido  dos  moradores,  devido  aos
constantes assaltos a moradores e residências. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores  Marquinhos,  Nelson,  Volmir,  Caco,  Avelino,  Everaldo  e  Bancada  do  PT.  02)  À
SMSMU, solicitando retirada de entulho na Av. José Joaquim, próximo ao nº 333, bairro São José.
Aprovado por unanimidade. 03) À SMSMU, solicitando troca de lâmpada queimada na Rua Pedro
Porfírio Souza, Bairro Camboim. Aprovado por unanimidade. Vereador AVELINO 01) À AES SUL,
parabenizando a equipe 254 pelo excelente trabalho de troca de fios e poda de árvores efetuado
na Rua Darcy Nunes.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores  Nelson e
Jorge. 02) Ao Prefeito c/c SMSMU, solicitando limpeza na Rua Lateral da Rua Nestor de Moraes
junto ao Cemitério Pio XII, pois o local está um lixão, inclusive junto ao local há uma área que
pertence ao Município.  Aprovado por  unanimidade.  03)  Ao 33º  BPM, solicitando policiamento
ostensivo entre os bairros Nascer do Sol,  Ipiranga e Progresso,  pois  entre as seis  e sete da
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manhã um motoqueiro vem assaltando as pessoas que estão nos pontos de ônibus. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Thiago, Caco e Bancada do PT. Vereador
DR.  LINK  01)  Aos  Piquetes  Memórias  do  Passado  e  Dos  Tiranos,  parabenizando  por
representarem Sapucaia do Sul na Cavalgada do Mar, mesmo com todas as intempéries fizeram
um  excelente  trabalho.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Nelson,
Jorge, Prof. Edson, Volmir, Caco e Avelino. Vereador CACO 01)  À SMO c/c SMST, solicitando
alargamento do espaço para faixa de pedestres em frente aos Blocos da Av. da Lúcio Bittencourt.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson e Jorge. Passou-se a leitura
do  Processo  aguardando  Parecer  das  Comissões.  Passou-se ao ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Vereador  AVELINO  (06  min.):  Cumprimentou  a  todos.  Disse:
“Chegamos novamente em um ano eleitoral, e a dificuldade para quem se candidata a Vereador
vai ser testada agora. Não tenho nada contra os senhores, na verdade tenho tudo a favor, espero
que cada um faça aquilo que merecer pelo trabalho que foi feito, e dizer que a alegria das pessoas
é ter seu trabalho reconhecido. As vezes há desavenças, discussões entre nós, mas somos todos
sujeitos a erros e acertos como todo mundo. Como estamos há um tempo sem Sessão,  nós
chegamos desprovidos, pois geralmente temos algum assunto em debate, e como agora o tempo
é de calma, venho para saudar os senhores e senhoras que estão aqui presentes, bem como os
Vereadores, e desejar que ocorra tudo bem com todos. Que tenhamos o nosso trabalho, vontade
de vencer e sermos felizes. Como sou o primeiro inscrito, faço esta saudação e vamos aguardar
mais Sessões para mais discussões sobre Projetos. Que tenham sorte com seus Partidos e que
possam fazer aquilo  que sonham, afinal  sonhar não precisa pagar,  a realidade as vezes nos
derruba, mas se derrubar, força para que vocês se tenha mais capacidade para lutar e ter uma
vitória em breve”. Agradeceu e encerrou.  Vereador PROF. EDSON (06 min.):  Cumprimentou a
todos. Disse: “Estamos passando por uma turbulência a nível nacional e estadual, na discussão
das políticas e contradições; estamos vendo o Poder Judiciário e Polícia Federal atuando, e às
pessoas que me perguntam se nós de Sapucaia também fazemos este debate aqui eu tenho dito
que  sim,  com um bom nível,  cada um de nós defendendo  aquilo  que acredita,  mas sempre
respeitando as ideias do outro. E nossa Mesa Diretora tem a responsabilidade de manter o bom
andamento dos trabalhos. Quando esta Casa está repleta de pessoas reivindicando seus direitos,
entendo que nós Vereadores nos portamos à altura das expectativas. Este ano é eleitoral, e todos
nós faremos o possível  para nos manter  aqui,  porque aqui  representamos a população.  Não
consultei meus colegas, mas tenho certeza que cada um de nós vai apresentar à população o
trabalho realizado, e cabe à ela avaliar e decidir quem fica. Este é um espaço político, e não uma
profissão,  cada  um  tem  a  sua,  e  tenho  a  certeza  que  nós  temos  que  conscientizar  nossa
comunidade, que precisa de olhos críticos para nos cobrar quando erramos, e valorizar quando
acertamos,  e  no  ano  de  2015  acertamos  mais  do  que  erramos:  fiscalizamos,  cobramos  do
Executivo,  fizemos  Audiências  Públicas,  chamamos  nesta  Casa  entidades  importantes  do
Município, discutimos Projetos, fizemos Emendas, fizemos muitas vezes o Executivo voltar atrás
dos erros cometidos, aceitei dos meus colegas as críticas, e tenho a certeza que estamos no
caminho certo. Devolvemos mais de um milhão de reais ao Executivo num momento de tristeza
em que as chuvas tomaram conta dos nossos bairros, e eu pergunto se a toda população sabe
disto. Abrimos mão de realizar obras neste prédio para devolver este dinheiro, por mérito dos onze
Vereadores que assinaram embaixo, e gostaria que os mais de 130 mil habitantes soubessem
disso,  pois  se  fosse  o  contrário,  seríamos  cobrados.  Espero  que  este  ano  possamos  nos
comunicar  melhor  com  a  população,  divulgando  o  trabalho  da  Câmara  e  mostrando  sua
importância. E quando não estiver mais nesta cadeira, estarei orientando os alunos das escolas
que trabalho a  visitarem à Câmara, assistirem as Sessões. Quero parabenizar os colegas, e dizer
que  espero,  mesmo  não  estando  aqui  a  partir  de  abril,  que  se  mantenha  um  bom  debate,
aprovando Projetos que realmente sejam importantes para população.” Agradeceu e encerrou.
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Vereador EVERALDO (06 min.): Cumprimentou a todos. Disse: “Este é um ano eleitoral, e não só
a população sapucaiense, mas toda a população brasileira espera este momento. É importante
analisar as propostas, para que não sejam vazias, porque o povo tem o poder do voto que lhe foi
dado pela democracia, então a população tem a responsabilidade de analisar, ver qual o melhor
candidato, o que se espera para o Município, e cabe a nós respeitar a decisão da população, que
analisará o histórico dos candidatos, não só quem é Vereador, mas também quem se lança à
vereança, se é um bom cidadão, um bom profissional, para que depois não haja decepção que só
poderá ser sanada quatro anos depois. Nossa Sapucaia merece um Prefeito digno, não que o
atual não seja, mas a população merece coisa melhor não só a nível municipal, mas também a
nível  nacional.”  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  DR.  JARBAS:  O  Vereador  dispensou  seu
tempo. Vereador JORGE (06 min.):  Cumprimentou a todos. Disse: “Para iniciar, agradeço mais
uma vez ao Pai lá de cima que nos dá o dom divino pela saúde, e que possamos ter mais um ano
pela frente para enfrentar as batalhas ao lado dos nossos familiares e amigos.  E o Vereador
Everaldo tem absoluta razão, realmente a população de Sapucaia merece coisa melhor, eu sou
decepcionado com a atual Administração. Estou muito decepcionado não só pelo meu eleitor ou
comunidade, mas também pelos eleitores dos senhores aqui presentes, pois no momento em que
entramos em recesso a Cidade não para, ela continua, muitas pessoas não têm condições de
irem  a  praia  ou  algum  balneário,  e  me  causa  muita  estranheza,  por  isso  gostaria  que
principalmente a Base me explicasse o porquê que as Secretarias de Mobilidade Urbana e Obras
ficaram desde 21 de janeiro até segunda-feira sem telefone, sem contato para a comunidade”. Em
aparte,  o  Vereador  Avelino  informou que não sabia  do fato  narrado.  Retomando,  o  Vereador
orador disse: “Duvido que algum assessor de Vereador não saiba disso, inclusive duvido que os
eleitores que votaram em vocês não tenham feito contato”. Em aparte, o Vereador Marquinhos
disse que Sapucaia precisa de um Prefeito digno, não que este não seja, mas precisa de coisa
melhor,  e que concorda em gênero,  número e grau.  Em aparte,  o Vereador Volmir  disse que
acredita que o Vereador Everaldo não faz mais parte da Base, pois com a crítica inteligente que
fez, acredita que ele está vindo para oposição e espera que até dia 18 de março venham outros;
afirmou que gestão do Partido dos Trabalhadores é tão ruim, que nem um simples cabo telefônico
conseguem fazer com rapidez, se não cuidam da casa, imaginem com da cidade.” Retomando, o
Vereador  Orador  disse  que  é  uma ironia  duas  Secretarias  tão  importantes  para  o  Município
ficarem quase um mês sem telefone. 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 quinze minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será
pelo mesmo assinada e pelo Vereador Avelino Barbeiro – 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, 16 de fevereiro de 2016. 
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