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                         Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (17.05.2016),  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 25ª 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); MARQUINHOS (PSB);  LUCIANO (PT);  JORGE  (PSD);  THIAGO (PSDC);  Dr.
JARBAS (PSDB); Dr. LINK (PT); NELSON (SD); CACO (PMDB); 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: Ofício nº 13/2016 da SMEL, Ofício n° 005/2016
do Procon/Sapucaia do Sul, Resposta AES Sul para Ofício 0622/16, Protocolo 2144 do Gabinete do
Governador;  ATA nº  9754,  que  foi  aprovada  por  unanimidade,  sem retificação  nem alteração.
Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais: Vereador Avelino – 01)
À SMO, solicita  providências  referente  ao esgoto sem saída,  na Rua Gabriel  Fernandes,  perto  dos
números 230 e 637, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade. – 02)  À SMSMU, solicitando
providências na Praça da Rua Marieta Francisca Souza Silva, no Bairro Ipiranga. A Praça encontra-se
em estado lastimável, brinquedos quebrados e sem limpeza. Aprovado por unanimidade.  03) A SMO,
solicita asfalto, tapa buraco ou cobertura para a Rua Padre Réus. Nesta Rua há uma quantidade enorme
de buracos, portanto pede-se providências. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador
Thiago. Vereador Thiago 01) À SMSMU, solicitando poda de galhos de árvores na Rua Acácio Vitorino
Machado,  frente  ao número  47,  Bairro  Piratini.  Aprovado  por  unanimidade.  02)  À SMO, solicitando
recapeamento  asfáltico  na  Avenida  Copacabana,  frente  ao  IFSUL,  Bairro  Piratini.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Avelino e Volmir.  Vereador Luciano – 01)  À Guarda
Municipal, parabenizando Robson Ferraz, por assumir o comando da Guarda Municipal. Aprovado por
unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Avelino,  Everaldo,  Volmir,  e  Thiago.  Questão  de
Ordem: Vereador Volmir pediu para verificar as respostas anexadas incorretamente em alguns de seus
ofícios.  Vereador  Volmir  –  01)  À SMO,  com cópia  para  SMSMU e  SMMA,  solicitando  conserto  e
recolocação das tampas nas bocas de lobo da praça localizada na Rua Rosinha Joaquina da Silveira,
Bairro Vargas. Solicitando também a limpeza do local e a retirada de um dos bancos da praça, que está
dentro do Arroio. Fotografias em anexo. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Jorge, Marquinhos e Thiago.  02)  À SMO, solicitando melhorias no calçamento da Rua Nair da Silva
Rufino,  Loteamento Jardim América,  Bairro Lomba da Palmeira,  no trecho entre a Avenida Américo
Vespúcio  até  a  altura  da  Igreja  Batista  Betel.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Marcos, Avelino, Jorge, Nelson e Thiago.  03) À Presidência da Câmara de Vereadores de
Sapucaia  do  Sul,  Vereador  Caco,  que  envie  um  ofício  ao  Prefeito  Municipal,  solicitando  que  os
funcionários  desta  casa  possam ser  vacinados  contra  a  gripe  H1N1,  assim como ocorreu  com os
funcionários  da  Prefeitura.  Aprovado  por  unanimidade. Vereador  Marquinhos  –  01)  À  SMSMU,
solicitando limpeza na Avenida Valdomiro Rodrigues Machado, situado no Bairro Vargas. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dr. Link, Caco, Luciano e Marquinhos. 02) À SMSMU,
solicitando manutenção da pracinha da Nova Sapucaia, situada ao lado da Igreja São Pedro. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Volmir e Everaldo.  Vereador Everaldo – 01)  À
Brigada  Militar,  solicitando  o  policiamento  ostensivo  nas  imediações  da  Escola  Estadual  Guianuba.
Aprovado por unanimidade. 02) À SMSMU, solicitando recolhimento de entulhos na Rua Mundo Novo,
no Bairro Nova Sapucaia, esquina RS 118, próximo da Decon Pisos. Aprovado por unanimidade. 03) À
SMSMU, solicitando recolhimento de entulhos e limpeza do matagal junto a terrenos baldios, na Rua
Pedro Alvares  Cabral  quase esquina com a Rua Joaquim Nabuco,  no Bairro  Vacchi.  Aprovado por
unanimidade. Vereador Dr. Jarbas – 01) Ao Prefeito, com cópia para Secretaria de Saúde, solicitando
providências no sentido de melhorar o cercamento ou fechar a área de espera de pacientes no Posto de
Saúde do Bairro Silva. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, com cópia para a SMO e SMSMU,
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solicitando a retirada de entulhos e galhos na caçada da Rua Leonidas de Sousa, próximo a Prefeitura.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Everaldo e Volmir. Vereador Dr. Link –
01)  À SMSMU, com cópia  para  o  Prefeito,  solicitando patrolamento  nas Ruas Américo  Vespúcio  e
Barbacena, no Bairro Santa Luzia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Volmir,
Nelson, Luciano e Thiago.  02) Ao DAER, com cópia ao Secretário de Transportes Pedro Westphalen,
solicitando  poda  da  vegetação  em  torno  da  rotula  na  ERS-118.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Volmir, Thiago e Nelson. Vereador Nelson – 01) À SMST, solicitando a troca
do ponto de embarque e desembarque de taxis, da frente da Praça General Freitas para a frente da
ACIS, no Centro. Solicitação feita pelos taxistas, idosos e cadeirantes. Aprovado por unanimidade, com
a associação dos Vereadores Volmir e Dr. Link.  02)  À SMO, solicitando o conserto de uma erosão e
troca de canos de esgoto, em frente ao número 265 da Rua Silveira Martins, esquina com a Rua Dr.
Lisboa, Bairro Capão. Aprovado por unanimidade. Questão de Ordem: O Vereador Nelson pediu que a
solicitação das vacinas, feita pelo Vereador Volmir, não fosse somente para os funcionários desta casa e
sim para toda a população, pois há falta de vacinas para a população em geral.  Não havendo mais
Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos os Projetos que aguardam pareceres da Procuradoria
e das Comissões. PROC. nº 20052/2016 – Origem da Mesa Diretora – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO
- “Concede reajuste anual aos vencimentos dos servidores da Câmara de Vereadores de Sapucaia do
Sul (Poder Legislativo), no percentual de 9,83% (Nove vírgula oitenta e três por cento) para o exercício
de 2016”.  NESTA DATA discutiu o projeto o Vereador Marquinhos, em votação foi aprovado por
unanimidade, em 2ª discussão e votação. Questão de Ordem: O Vereador Marquinhos falou sobre o
grupo  de  Escoteiros  Anhanguera  de  Sapucaia  do  Sul  que  está  fazendo  a  campanha  do  Kilo,
necessitando portanto de doações. Neste momento o Vereador Caco teve que se ausentar e passou a
Presidência para o Vereador Dr. Link. O Vereador Luciano Rodrigues também necessitou se ausentar
por  motivos  particulares.  Passou-se ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereador Jorge
( Espaço cedido pelo Vereador Marquinhos) – 06 min. Cumprimentou a todos. Agradeceu ao Vereador
Marquinhos por ter cedido o seu tempo. Gostaria de começar aqui, ajudando o Vereador Nelson, sobre o
sua questão de Ordem sobre o requerimento do Vereador Volmir sobre as vacinas. Concordo com o
Senhor Vereador Nelson, mas como Presidente da Comissão de Saúde, acho que o Senhor deve entrar
em contato com o Secretário de Saúde, nem avisar por esta Casa, o Senhor mesmo pessoalmente faça o
pedido  de  mais  vacinas.  Têm muitas  pessoas  que  ficaram sem vacinas,  crianças,  idosos.  Gostaria
também de frisar um pedido feito várias vezes nesta tribuna, por mim e outros Vereadores, a quantidade
de ruas sem iluminação neste  Município.  Isto  é  em vários Bairros desta  Cidade.  Eu vi  esse dias o
Vereador Volmir citando isso, e eu me associei ao seu requerimento sobre o matão de São Leopoldo.
Aquilo ali é um absurdo, é de ponta a ponta a falta de iluminação. Se os nobres colegas fizerem o trajeto
da divisa de São Leopoldo com Sapucaia do Sul e chegarem até o final da curva do matão, vocês irão
notar  que  há  apenas  um  poste  de  iluminação  pública.  Isso  é  um  absurdo  e  um  descaso  com  a
comunidade Sapucaiense. Mesmo que neste trajeto não há moradores, devemos manter a iluminação
pública .  E  as Ruas dos nossos Bairros,  da nossa Cidade,  têm lugares que há três,  quatro  postes
contínuos sem iluminação. Outra coisa que também achei um absurdo Vereador Volmir é a limpeza que
está sendo feita em nossa Ruas, nos Bairros e no centro da Cidade. É feita a limpeza, mas não há o
recolhimento dos lixos, capinas e entulhos. Isso já está ficando de praxe. A Avenida Sapucaia, perto da
Mauá , próximo ao viaduto da Vargas, a limpeza foi feita e por duas semanas o lixo e o entulho ficaram
nos cordões e nas calçadas desta Avenida. Eu fiz um requerimento num dia e no outro foi tirado o lixo. É
claro que talvez não foi somente por causa do meu requerimento. Mas se nós não pressionarmos, parece
que nada será feito. Infelizmente tem coisas que parecem que passam despercebidos ou é feito para criar
mais transtornos a comunidade. É um absurdo e uma vergonha essas coisa que acontecem. Acho que foi
o Vereador Nelson que fez um requerimento sobre troca de tampa de boca de lobo. O que mais acontece
é isso. Eu até fiz uma vez um pedido para a Secretaria Municipal de Obras, para que as caixas que ficam
em esquinas, que colocassem uma proteção contra caminhões ou veículos pesados para evitar quebras
das tampas das bocas de lobo. Poderiam fazer isto Vereador Nelson, eu sei que não é a Secretaria
Municipal de Segurança e Transito que teria que fazer isto, mas vocês através desta Secretaria poderiam
ajudar a viabilizar esta ideia, para que não aconteça mais estes problemas. Isso não é em uma ou duas
Ruas nobres colegas, se vocês passarem em alguns pontos da cidade e pelo centro, verificarão que isto
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acontece com muita frequência. Caminhões e veículos pesados, usam o eixo traseiro, passam por cima e
quebram as tampas das bocas de lobo. Isso teria que se resolver. Eu fiz um pedido há algum tempo, mas
nada foi resolvido. Gostaria também falar aqui, Vereador Marquinhos, parabenizar a executiva do partido
PSD, pelo grande evento realizado ontem no Clube Sete. Um evento com aproximadamente mais de
quinhentas pessoas. Não teve lideranças do Estado, mas contou com lideranças de nosso Município. E
gostaria de parabenizar, pois uma boa parte das igrejas evangélicas estavam presentes neste evento.
Estavam  se  solidarizando  com  o  movimento  que  estava  sendo  feito  e  prestando  um  apoio  a  pré
candidatura do provavelmente,  e com certeza Prefeito  de nossa cidade no futuro,  o  senhor  Marcelo
Machado e Dr. Vilmar Lorenço. Uma boa parcela das igrejas evangélicas deram este apoio, isto eu achei
de suma importância o apoio destas entidades. Este apoio se desse a não aguentarem mais o descaso
da atual administração. Agradeceu e encerrou. Vereador Nelson – 06 min. Cumprimentou a todos. Este
caso que o Vereador Jorge falou das lâmpadas queimadas é muito sério. Nós solicitamos, cobramos e eu
falei  direto  com a  Secretaria  atual.  Cobramos  e  nada foi  feito.  E  acontece  a  seguinte  situação,  vai
passando o problema para o fulano e nada se resolve. Aqui no centro, no calçadão, tem quatro lâmpadas
queimadas e acho que ainda não foram trocadas. Faz noventa dias que está escuro neste local. Tem um
caso, aqui na minha rua, que eu solicitei mais de dez vezes a troca de lâmpada, fiz vários pedidos pela
Câmara e nada de efetuarem a troca. Uma coisa que eu não admito é falarem aqui na tribuna mal de
secretários e depois estarem todos os dias nas secretarias. Dizem que há vereadores que entram pela
porta dos fundos. Neste momento o Vereador Marquinhos faz um aparte: O Senhor poderia dizer qual é o
Vereador. Vereador Nelson reassume a palavra: Prefiro manter o sigilo. Eu sou um que falo aqui sobre os
secretários e falo para eles mesmo. Acho que há uma estratégia nas secretarias, pois elas nos informam
que em tal data será feita o reparo e passam mais de cinquenta dias e nada do reparo. Daí o Vereador
passa por mentiroso perante a população.  Temos que parar  de fazer politica para secretário.  Nessa
época,  conforme  o  Vereador  Avelino  falou,  estão  colocando  Secretário  do  Secretário.  Está  uma
dificuldade de fazer um pedido para eles,  não há retorno. A Secretaria Municipal  de Obras não tem
problemas. A gente liga, envia um requerimento e ela faz para todos. Ela trabalha para a população.
Agora convenhamos, Secretário que disse que não tem lâmpadas, que são ruins, que duram somente
quinze dias, tem muita coisa errada. Acho que vou ter que convocar a comissão de serviços para verificar
esta questão. O próprio Secretário falou para mim que as lâmpadas não estavam durando, então tem
alguma coisa errada. E como que os nossos pedidos não são atendidos, não sei o que acontece, não sei
onde está a solicitação. Tem coisas que eu nem sei para quem pedir para arrumar. Imagina, nós da base
não conseguimos, o que dirá os da oposição. Eu faço questão de não ir na Secretaria de Saúde, faço
parte da comissão de saúde e não peço nada lá na Secretaria. Quando o Secretário de Saúde prestar
contas, cobrem e perguntem para ele aqui. Tem que cobrar aqui, não adianta falar mal e depois visitar as
secretarias pelas portas dos fundos, como a gente escuta essas histórias. Neste momento o Vereador
Jorge faz um aparte: Eu acho que o Senhor como Presidente da Comissão de Saúde, um relatório seu
seria bem importante. Quem sabe convocar o Secretário a dar uma explicação sobre vários assuntos.
Vereador Nelson reassume a palavra: Esta convocação será feita. Porque a gente escuta cada relato
aqui, que com nós não acontece. Neste momento o Vereador Marquinhos faz um aparte: Gostaria de
ratificar a pergunta, quem é este Vereador que entra pela porta dos fundos. Vereador Nelson reassume a
palavra: Não estou dizendo, a gente escuta boatos, pode ser qualquer um. É inadmissível, ou fazem para
Secretário,  ou  seu  Candidato  ou  fazem  para  um amigo  do  Vereador.  Isso  eu  não  faço,  quando  o
Secretário estiver aqui irei cobrar ele.  Agradeceu e encerrou. Vereador Volmir – 06 min.  Cumprimentou
a  todos.  Quero  inicialmente  solicitar  ao  Vereador  Nelson,  se  já  possuímos  a  data  para  receber  o
Secretário da Saúde pela nossa comissão. Pois precisamos falar urgente com ele a respeito de nossa
Farmácia Municipal. E também fiquei muito triste, disse para uma senhora que não acreditava, que ela
insistia em conversar com o Secretário. E quando ele começou a falar do seu problema, o Secretário
pediu para ela falar com as meninas na parte de baixo, pois ele era advogado e não médico e não
poderia  resolver  o  seu problema.  Eu não acredito  nisso,  quero  perguntar  pessoalmente  para ele  se
realmente isto aconteceu. Porque o que acontece em nossa Cidade é um desmando. Isso tudo acontece
porque nós não temos um Prefeito, um gestor. Nós temos lá uma figura, um boneco. Nem sei o que diria
deste homem. Politicamente falando, não estou falando da pessoa dele. Entendam que eu estou falando
do gestor público, da falta de capacidade que ele tem. A gente não pode misturar politica com problemas
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pessoais.  Estamos no ano eleitoral,  aonde muitos boatos acontecem, mas a gente tem que sempre
pensar na politica. Nós precisamos de dias melhores para nossa cidade, porque o que está acontecendo
aqui, ninguém compactua. E o que aconteceu há poucos anos atrás também, a nossa cidade não vai
querer regredir e voltar ao passado. Nós queremos coisas melhores para Sapucaia, eu acredito nisto, eu
acredito. E tenho certeza que a população, o cidadão de bem fará isto no dia dois de outubro, eles vão
exigir o ficha limpa, vão querer o novo. Porque o que aconteceu em nosso País, há poucos dias atrás, o
nosso Presidente também não é ficha limpa pois o STF já liberou a investigação dele.  A sociedade
sapucaiense, eu acredito que nossos cidadãos são pessoas de bem e no dia dois de outubro não caíram
em armadilha. A gente fica triste quando um Vereador vem aqui, e fala das trocas de lâmpadas. Vereador
Nelson, faz trinta e dois dias que trocaram todas as lâmpadas no mato, eu e o Vereador Dr. Link tínhamos
feito esta solicitação. Trocaram todas as lâmpadas. Só tem uma funcionando. Cade o gestor de lá, para
supervisionar esta situação. Se eu comprar uma lâmpada para minha casa e em trinta dias ela estiver
queimada, eu vou lá na Benk, onde eu compro, e vou dizer “ o Zé, a lâmpada não está funcionando, o
que está acontecendo, veja com o seu fornecedor”. Então não sei se a lâmpada já era usada. Então o
que  está  faltando  em  nossa  cidade  é  gestor,  é  de  quem  administra.  Neste  momento  o  Vereador
Marquinhos faz um aparte: O Vereador Nelson disse nos bastidores, mas não confirmou na tribuna, que
as lâmpadas são compradas do Paraguai. Vereador Volmir reassume a palavra: Muito bem. E dai eu fico
assim feliz quando o Vereador Nelson, um Vereador que eu respeito muito por causa do seu trabalho,
principalmente no Bairro Vargas, que vem aqui nós da base sofrer este desgaste. Realmente Vereador
Nelson, tu é um homem de valor por continuar a defender este Governo. Te respeito muito por isso, pelo
teu  caráter,  honestidade.  Neste  momento  o  Vereador  Nelson  faz  um aparte:  Não defendo Governo,
defendo o trabalho.  Nunca vim aqui  na tribuna elogiar  o  fulano de tal.  Vereador  Volmir  reassume a
palavra: Então está bom,está feito o aparte pelo Vereador Nelson. E o que precisamos para nossa cidade
é uma cidade para  que  meus  filhos,  meus  netos  que  ainda  nãos  nasceram,  as  netas  do  Vereador
Marquinhos, a filha do Vereador Dr. Jarbas, olhem para o futuro. Uma perspectiva de futuro. Hoje, se nós
andarmos no Bairro Santa Luzia, no Vida Nova, se não for de caminhonete a gente não entra nestes
Bairros. Os Vereadores do Bairro Vargas sabem disso. Estive numa reunião lá e eu fiquei constrangido,
eu não cheguei até o local da reunião pois tive que ir a pé. Pois a minha caminhonete, que é uma Duster,
não chegou lá. Então essa cidade não está bem, pois quando se fala em saúde, nunca o investimento foi
tão baixo. Foi quinze ponto quatro por cento, está na prestação de contas. Nessa cidade chegou a se
investir vinte e seis por cento. Governo Barbosinha investiu vinte e cinco ponto três por cento. Valmir vinte
e quatro ponto dois. E agora quinze ponto quatro por cento. Então a saúde não está bem. A educação
não está bem, não se construiu nenhuma escola. Hoje estamos locando salas dos colégios estaduais
para os nossos alunos. Isso é triste. Nós não queremos a continuidade desta situação. Respeitamos
pessoas, mas não sua maneira de administrar. Não concordamos em voltar ao passado, onde eramos
notícias negativas, Nós queremos o novo, nós queremos a comunidade trabalhando junto com o Prefeito,
mas sem empreguismo. A Prefeitura Municipal  não é agência de emprego,  é a casa do povo.  E se
passarmos por lá, a casa está suja, está atirada, porque falta gestor, falta administrador. A incompetência
impera em nosso Município. Agradeceu e encerrou.  Nada mais havendo a ser tratado,  o Vereador Dr.
Link – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Sessão às
dezenove horas e quarenta 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, 17 de maio de 2016.
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