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                         Aos trinta e um dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis (31.03.2016), 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 14ª 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  (PSDB);  EVERALDO  (PRB);  MARQUINHOS  (PSDB);  JORGE  (PSD);  THIAGO  (PSDC);
NELSON (SD); Prof. EDSON (PT); Dr. LINK (PT); AVELINO, CACO (PMDB) e VOLMIL (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:  Ofício  do  Vereador  Luciano  Rodrigues,
comunicando que está retornando à Casa; Ofícios nºs 98/16 e 99/16 da Secretaria Municipal da Saúde;
Ofício do Vereador Jorge Barbosa, comunicando que pertence a Bancada do PSD. ATA nº 9732, que foi
aprovada por unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE: Passou-se aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador  Dr.  Link  –  01)  Ao Prefeito,  c/c  à
Grampal, parabenizando o Prefeito pela posse na Presidência da Grampal. Aprovado por unanimidade,
com a associação da Bancada do PT. 02) Ao Vereador Prof. Edson, agradecendo pelo tempo que ficou
nesta Casa e pelo trabalho que desenvolveu. Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os
Vereadores.  Vereador Everaldo – 01)  À SMO, solicitando melhorias no calçamento da Rua Sancha
Tovar  no  trecho  entre  a  Rua  Tenente  Timbaúva  e  a  ERS 118.  Aprovado  por  unanimidade,  com a
associação dos Vereadores Jorge e Nelson.  02)  À SMSMU, solicitando o corte da grama no canteiro
central  da Av.  Américo Vespúcio,  em direção ao Bairro Jardim América.  Aprovado por unanimidade.
Vereador Marquinhos – 01)  À SMST, c/c ao Prefeito, solicitando à colocação de quebra-mola, na Av.
Castro Alves, nas imediações do antigo Prato Popular. Aprovado por unanimidade, com a associação do
Vereador Jorge. 02) À SMMA, solicitando fiscalização na propriedade, cita a Av. Luiz Pasteur, nº 3622,
na Flora Inajá, devido ao número de morcegos. Aprovado por unanimidade. 03) À Família da Sra. Wilma
Freitas, externando condolências pelo falecimento. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores  Nelson,  Jorge e  Bancada  do  PT.  Vereador  Volmir  –  01)  À SMO,  solicitando  que  seja
realizado em caráter de urgência o conserto do buraco na Rua Pedro Silveira Martins, nº 90, Bairro
Floresta. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Caco.  02) À SMST, solicitando a
repintura  das faixas  de segurança e  reavivamento  da  sinalização  na  Av.  Mauá,  especialmente  nas
quadras entre as ruas São Luiz e Mariano do Canto. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Marquinhos, Nelson, Thiago e Everaldo.  Vereador Prof.  Edson – 01)  À Mesa Diretora,
solicitando a realização de Sessão Especial em homenagem aos 100 anos da existência do Banco Brasil
no Rio Grande do Sul.  Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Dr.  Link.  02) Ao
Prefeito,  c/c à Empresa Real  Rodovias, solicitando que a lotação 3 Jardim América,  possa oferecer
conforto aos usuários colocando ar condicionado. Aprovado por unanimidade.  03)  Ao Prefeito, c/c às
SMO, SMCP e Comissão de Moradores, solicitando projeto para conter as cheias e alagamentos na Rua
Otacílio  José Lucas.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores Jorge  e  Caco.
Vereador Nelson – 01)  À SMO e Empresa Pavicom, solicitando o conserto de um buraco na Rua
Canisio, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com a associação da Bancada do PT. 02) Ao Prefeito,
c/c às SMO e SMST, solicitando a colocação de redutores de velocidade na Rua Beira Campo, entre as
Ruas Marques de Barbacena e Firmo Pereira de Vargas, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade. 03)
À Brigada Militar,  solicitando o policiamento ostensivo no Bairro Vargas.  Aprovado por unanimidade.
Vereador Thiago – 01) À SMSMU, solicitando a retirada de lixo e entulho ao lado do Viaduto da Vargas,
na Av. José Joaquim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Nelson e
Bancada do PT. 02) À SMSMU, solicitando a retirada de lixo e entulho da Rua Independência, em frente
ao nº  470,  Bairro  Centro.  Aprovado por unanimidade.  Vereador Avelino – 01)  Ao Grupo Parceiros
Voluntários, parabenizando pelos 15 anos de atividades e excelente serviços prestados. Aprovado por
unanimidade, com a associação de todos os Vereadores. Vereador Dr. Jarbas – 01) Ao Prefeito, c/c à
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SMMA, solicitando o recolhimento de cães e soltos nas ruas do Bairro Jardim América. Aprovado por
unanimidade. 02) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando a retirada de entulhos e galhos na calçada da E.E.
Miguel  Gustavo,  Bairro Silva.  Aprovado por unanimidade,  com a associação dos Vereadores Jorge,
Nelson  e  Bancada  do  PT.  Vereador  Caco  –  01)  À  SMS,  agradecendo  pelo  atendimento  a  sua
solicitação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram
lidos os Projetos que aguardam Pareceres;  Passou-se a votação do Projeto: PROC. nº 20.032/2016 –
Origem  do  Poder  Executivo  –  Mensagem  nº  003/16  -  “Institui  o  estacionamento  rotativo  pago,
denominado 'área azul', do Município de Sapucaia do Sul – Estado do Rio Grande do Sul”. NESTA DATA,
encaminharam  votação  os  Vereadores  Dr.  Jarbas  –  contrário;  Volmir  –  contrário;  Thiago  –
contrário;  Jorge  –  contrário;  Marquinhos  –  favorável  e  Nelson  –  favorável;  em  votação  foi
aprovado com 06 (seis) favoráveis dos Vereadores Prof. Edson, Nelson, Everaldo, Marquinhos, Dr.
Link E Avelino e 04 (quatro)  votos contrários dos Vereadores Thiago, Jorge, Volmir e Dr. Jarbas,
em  2ª  discussão  e  votação.  Não  havendo  mais  Projetos  a  serem  votados;  passou-se  ao
Pronunciamento  do  Vereador  Prof.  Edson:  Cumprimentou  a  todos.  Agradeceu  aos  Colegas
Vereadores, pela paciência e respeito, agradeceu aos funcionários que são exemplares, no momento em
que se discute tudo sobre serviço público, que a máquina está equivocada, seja no legislativo, executivo
ou judiciário. Disse não concordar, pois existem pessoas que tem problemas, não são todas iguais, em
todas as esferas do Poder, há pessoas que assumem, outras não, pessoas que estão contigo outras não,
que quando é festa a Casa cheia, mas a vida é assim. Quando estamos bem, estamos bem! Quando
estamos doentes, poucas pessoas se aproximam. Disse que  nessa Casa sou respeitado, meu mandato,
meus colegas e meus assessores, mesa diretora. Parabéns, devolvemos um milhão de reais, e encho a
boca na rua, que estamos contribuindo. Agradeceu aos queridos assessores, (Jorge, Viviane, Marcia e
Ledi), que vieram comigo a esta Casa, foi um ano e meio, mas parece que foram 10 anos de tantas
emoções. Agradeceu a Plenária, que ajuda criticando, aplaudindo e vaiando. E assim temos que aprender
a conviver com as diferenças, não é porque discorde com a atitude do colega que tenho que criar ódio
contra ele. Não tem ódio no coração. Discutem ideias e projetos, por isso tem o maior respeito por todos
colegas vereadores. Disse que os debates foram acalorados, muitas vezes difíceis, pois veio do Governo
e teve  que  responder  questões  que  talvez  nem soubesse,  mas  sempre  foi  atrás,  se  esforçou  para
defender os projetos não do Governo e sim para a cidade, pois quer ver a cidade  acima, pra frente e não
quer retroceder no tempo. Quer olhar pra frente, precisam crescer a avançar e os erros que cometemos,
também pediu desculpas a população que está aqui para criticar, também agradeceu o Prefeito Ballin, a
confiança que depositou no meu mandato, na minha pessoa, no gabinete, em defender um projeto para
essa cidade. Disse que esta Casa terá dois candidatos a Prefeito Vereador Volmir e Vereador Link, que
possam fazer um bom debate, não gostaria de ver a cidade virada em pancadaria, baixaria. Espera voltar
a essa Casa, mas se não voltar, desejo que aqueles que estiverem sentados nessas cadeiras, façam um
bom debate. Um grande abraço, muito obrigado, e se algum dia, em algum momento ofendi a vocês,
desrespeitei,  me perdoe,  que  farei  uma avaliação  das  minhas  palavras  e  das  minhas  ações.  Muito
obrigado, sorte, sucesso a cada um de vocês e obviamente eu espero que o meu prefeito seja eleito, esta
aqui,  o  Dr  Link.  Obrigado. ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Os  Vereadores  inscritos,
transferiram seus tempos para a próxima Sessão. 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  vinte  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, 24 de março de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO 
                (Avelino Barbeiro)  
               Vereador Secretário           
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