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                                        Aos vinte e dois dias do mês de outubro  do ano de dois mil e
quinze (22.10.2015), 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 67ª Sessão Plenária Ordinária, na 3ª 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:  JORGE (PSL);
AVELINO  (PTB);  THIAGO  (PSDC);  CACO  (PMDB);  NELSON  (SD);  MARQUINHOS
(PSDB);  Prof. EDSON (PT); Dr. JARBAS (PMDB); Dr. LINK (PT); EVERALDO (PRB) e
VOLMIR (PP). Após constatar o quorum necessário à realização da Sessão, o Vereador
Caco – Presidente da Casa, invocou a proteção de Deus e deu por aberta a mesma,
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: Ofc. nº 083/15 – Ministério da Educação; Indicação de nº 051/15,
de origem do Vereador Avelino, que foi aprovada por unanimidade em única votação; ATA
nº  9661,  que  foi  aprovada  por  unanimidade,  sem  retificações  nem  alterações.
Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:  Passou-se  aos  Requerimentos
Verbais:  Vereador Dr. JARBAS – 01) Ao Prefeito,  c/c  à SMS, solicitando orientações
acerca do fluxo de marcação de fisioterapia no Município e Sapucaia do Sul. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Thiago, Avelino, Nelson e Volmir.  02)
Direção da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, c/c à Associação Médica
Brasileira  e ao Conselho Regional  de Medicina,  cumprimentando pela mobilização da
classe médica junto ao Congresso Nacional para manifestar a posição contrária da classe
médica contra o Decreto Presidencial 8497/15 que interferia na formação médica no País.
Aprovado por unanimidade. Vereador MARQUINHOS – 01) À AES Sul, solicitando a troca
de poste na Av. Estrada do Horto, pois o mesmo encontra-se em risco  de queda, bem
como, troca de lâmpadas na Rua Piauí, próximo ao nº 149. Aprovado por unanimidade,
com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Volmir  e  Dr.  Link.  02) À  Real  Rodovias,
parabenizando  a  motorista  Luciana  Dutra  pela  dedicação  no  trato  com  os  idosos  e
pessoas com dificuldades motoras, esperando as pessoas se acomodarem para depois
seguir viagem.  Aprovado por unanimidade, com associação dos  Vereadores Dr. Link,
Jorge, Nelson e Volmir.  Vereador VOLMIR – 01) À SMO, solicitando conserto de buraco
na Rua Nossa Senhora da Conceição, esquina com a Rua Coronel João Correa, Bairro
Centro.  Aprovado  por  unanimidade.  02) À  SMS,  c/c  ao  Prefeito,  solicitando
esclarecimentos,  pois  desde 19.10.15 os cidadãos que buscam atendimento na UCE,
estão sendo pegos de surpresa, pois encontram a Unidade fechada e com um cartaz que
diz “fechado por tempo indeterminado”. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Jorge, Nelson, Thiago e Marquinhos.  03) Ao Prefeito, c/c à SMS e SMGP,
solicitando  informações  referentes  a  funcionária  Sra.  Amélia  Stankiewickz  Ferreira,
matrícula nº 91782, qual o seu cargo/função exercida, local/posto de trabalho e qual sua
formação. Aprovado por unanimidade.  Vereador  JORGE – 01) Ao Prefeito, c/c à SMO,
solicitando que seja trocada a tampa de bueiro, que está quebrada, na Rua Álvaro Pereira
de Vargas, esquina com a Avenida João Pereira de Vargas, Bairro Nova Sapucaia, pois no
local  é  uma parada de ônibus,  assim causando risco iminente  aos pedestres  que ali
transitam. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, c/c à  SMMA, solicitando a retirada



urgente de uma árvore na Rua Álvaro Pereira de Vargas, esquina com a Avenida João
Pereira de Vargas, pois a referida árvore está localizada em uma parada de ônibus e seus
galhos estão entre os  fios da  rede elétrica  e tem oferecido  risco  as  pessoas que ali
transitam.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Prof.  EDSON  –  01) Ao  SESC,
parabenizando pelo Programa Mesa Brasil, que doou alimentos para os  atingidos pela
chuva. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Dr. Link. 02) Ao Prefeito,
c/c à SMS e Reitoria da FEEVALE, parabenizando pela palestra realizada no CLISAM,
dentro  do  outubro  rosa,  com  o  tema  prevenção  do  câncer  de  mama.  Aprovado  por
unanimidade, com associação do Vereador Dr.  Link.  03) Ao Governador Sartori,  c/c  à
Secretaria Estadual de Saúde, solicitando a Unidade Móvel do Hemocentro e a Equipe
Técnica para a realização de uma coleta de sangue no dia sete de novembro, semana
onde se comemora os quarenta e cinco anos da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Dr. Link e Nelson. Vereador
NELSON – 01)  À PAVICON, c/c à Fiscalização da SMICAA, solicitando com a máxima
urgência o conserto do desmoronamento na Rua Canízio, esquina com a Rua Guianuba,
Bairro Sete, pois fazem apenas dois  anos que foram inauguradas as obras naquelas vias,
próximas  ao  Arroio  José  Joaquim,   mas  já  estão  desmoronando.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir, Jorge, Thiago e Dr. Link. 02)  Ao
Prefeito, c/c à SMO e SMST, solicitando com urgência a construção de uma nova ponte
no  arroio  José  Joaquim,  nas  imediações  da  Rua  Canízio,  Bairro  Sete.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Volmir,  Jorge  e  Dr.  Link.  Vereador
THIAGO – 01) À SMSMU, solicitando a troca de lâmpada queimada, na Avenida Lúcio
Bitencourt, entre os números 710 e 624, Bairro Centro. Aprovado por unanimidade. 02) À
SMST, solicitando a colocação de placa de dez minutos de estacionamento, em frente a
Farmácia  Vida,  nº  566,  na  Avenida  Lúcio  Bitencourt.  Aprovado  por  unanimidade.
Vereador AVELINO – 01) À SMO e SMSMU, solicitando uma operação limpeza em toda
a cidade, para recolhimento de todo tipo de entulhos, que acumularam após as chuvas,
em especial na Rua Hugo Lima, Bairro Piratini, por ser uma rua muito estreita, ficando
difícil trafegar na mesma.  02) Aos familiares de Leandro Loreto, condolências pelo seu
falecimento.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Volmir,
Marquinhos, Dr. Link e Prof. Edson.  Vereador MARQUINHOS – 03) Ao Prefeito, c/c à
SMS, solicitando providências urgentes quanto ao fato que continua acontecendo, que é
os profissionais de saúde saírem  com seus jalecos para a rua, até indo para casa com os
mesmos. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Nelson e
Volmir.   Vereador AVELINO – 03)  À Guarda Municipal, solicitando maior fiscalização
onde há estacionamentos para idosos e deficientes, pois não estão sendo respeitados,
pessoas  sem  necessidade  especial  nenhuma  usam  estas  vagas.  Aprovado  por
unanimidade, com associação do Vereador Nelson. Passou-se a votação dos seguinte
Projetos:  PROC. nº 19901/172/15 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 059/15 –
PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 064/15 - “Regulamenta o Art. 5º da Lei Municipal nº
3.649/2015 que disciplina a instalação de postos de abastecimento de combustíveis no
Município  de  Sapucaia  do  Sul”.  NESTA  DATA,  o  Vereador  Marquinhos  solicitou
adiamento  de  votação  por  01  (uma)  Sessão,  pedido  que  foi  aprovado  por
unanimidade. PROC. n° 19902/173/15 –  Origem do Poder Executivo – Mensagem nº
062/15 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 065/15 - “Altera e acrescenta dispositivos à
Lei nº 3.493 de 12 de novembro de 2013”. Em 16.10.2015 (Sessão transferida devido ao
temporal), discutiram o Projeto os Vereadores Volmir e Marquinhos; em votação, o Projeto



foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação.  NESTA DATA, discutiram o
Projeto os Vereadores Volmir e Marquinhos; em votação o Projeto foi aprovado por
unanimidade, em 2ª discussão e votação. PROC. nº 19864/135/15 – Origem do Poder
Executivo – Mensagem nº 045/15 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 050/15 – “Dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016”.  NESTA DATA o
Vereador Prof. Edson solicitou a inclusão deste Projeto para votação, o pedido foi
aprovado  por  unanimidade;  discutiram  o  Projeto  os  Vereadores  Volmir  e
Marquinhos; encaminharam a votação os Vereadores Volmir, Nelson, Prof. Edson,
Marquinhos, Thiago e Jorge; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade,
em 1ª discussão e votação. Passou-se  ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Vereador JORGE – (06min. cedidos pelo Vereador Avelino) – Cumprimentou a todos.
Iniciou  cumprimentando e parabenizando a Professora Suzana e seus alunos, do Instituto
Educacional Rubén Darío, pois sempre se fazem presentes nas Sessões Plenárias. Falou
que  se  continuar  como está,  nossa  cidade  vai  acabar  afundando,  pois  os  remendos
localizados que estão sendo feitos em todo o Município, duram pouco tempo, são muito
mau feitos, o que considera um roubo ao dinheiro público,  mas não critica a Secretária
Lucinéia, pois a mesma enfrenta muita dificuldade para atender a demanda da Secretaria,
mas é necessário fazer um trabalho bem feito,  também por ser caro este serviço,  os
remendos são cobrados por metro cúbico, o asfalto é de boa qualidade, mas está sendo
feito de forma errada, não está sendo compactado, jogam a emulsão como se jogassem
uma borra de café no asfalto, não imprimem, largam o asfalto em cima das pedras soltas,
enfim,  um trabalho  mau  executado  infelizmente,  sendo  que  o  próprio  engenheiro  do
município  diz  que  não  está  sendo  executado  de  forma  adequada,  isto  é  que  estão
fazendo com o dinheiro do povo.  Disse que alguns dias atrás comentou que os serviços
de iluminação pública estavam parados, devido ao pagamento da Empresa “Mercúrio”
estar atrasado a cinco meses, agora novamente está a cerca de trinta dias o serviço de
iluminação  pública  parado  pelo  atraso  do  pagamento,   ressaltando  que  a  iluminação
pública quem paga é o povo,  é cada cidadão, alguns querem dizer que o mau tempo é
que ocasionou a interrupção nos serviços, mas não é verdade, a razão é que a Empresa
“Mercúrio”  está  com seu  pagamento  atrasado,  o  cidadão  paga  a  taxa  de  iluminação
pública e não recebe  o retorno adequado, desta forma não sabe onde iremos parar.
Falou sobre o Projeto do campo de futebol do Bairro Vargas, que aquele local não é de
nenhum Vereador, é da comunidade, que a mesma está de parabéns por vir à esta Casa
lutar por um direito seu, adquirido a muito tempo,  que na ocasião foram cinco Vereadores
que  pediram  adiamento  de  votação,  Jorge,  Nelson,  Volmir,  Marquinhos  e  Everaldo,
obtendo êxito em segurar  o Projeto, espera portanto o Vereador Orador que este Projeto
não retorne à esta Casa da mesma forma que estava, para não tomar um direito daquela
comunidade  que  não  pode  perder.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Prof.  EDSON –
(06min.)  – Cumprimentou  a  todos  e  disse  que  é  muito  importante  a  presença  da
comunidade nesta Casa, pois as vezes está sendo votado um projeto muito importante e
a população não sabe, mas mesmo assim tem que os Edis continuarem discutindo os
problemas da cidade,  os projetos  que estão em suas mãos,  ter  responsabilidade em
compartilhar  suas  ideias,  independente  se  são  favoráveis  ou  contrárias,  as  vezes
reclamam de não ter apoio dos Governos Federal e Estadual, têm razão, mas também
não adianta só reclamar, têm que agir. Falou sobre a situação de nosso município com as
últimas chuvas, na ocasião esteve em Sapucaia o Ministro Miguel Rosseto, o Governo do
Estado, pois neste momento não interessam cores partidárias, muita pessoas perderam



tudo  que  tinham,  em  diversos  pontos  do  município,  independente  se  eram  ricos  ou
pobres,  a  chuva  não  discriminou  ninguém,   um temporal  jamais  visto,  que  em vinte
minutos quase acabou com nossa cidade, ressaltando que sempre fala aos seus alunos,
que podemos até culpar “a”, “b” ou “c”, mas mesmo assim, temos que fazer algo mais,
além de reclamar, ao que seus alunos dizem, pode ser uma passeata, uma manifestação,
mas lembra o Vereador Orador o que fazer além de passeatas e manifestações, outras
atitudes, como separar o lixo, investir pesado em campanhas, nos Bairros, chamar todos,
para participarem, clubes de mães, escolas estaduais e municipais, CTGs, empresários,
Sindicatos,  conscientizar  a  população,  pois  no  arroio  José Joaquim não era  só  água
transbordando, havia muito lixo, até sofás, fogão, animais mortos, enfim, situação em que
todos ajudavam, toda ajuda era bem vinda naquele momento, até esta Câmara sofreu
com o temporal,  alagou tudo,  graças a rapidez de funcionários  e  a  lucidez da Mesa
Diretiva,  não perderam nada,  mas para não se falar  que são só mágoas e tristezas,
temos aí  o  “outubro rosa”,  todos trabalhando com a prevenção ao câncer  de mama,
somos uma grande cidade da região  metropolitana,  mazelas  muito  grandes,  desafios
maiores ainda. Parabenizou a todos os Vereadores pelo gesto da devolução de um milhão
de reais para o Executivo, fato que é uma dificuldade colocar na mídia, mas se fossem
escândalos  com  certeza  seriamos  capa  de  jornal.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador
MARQUINHOS – (03min. cedidos pelo Vereador Everaldo) –  Cumprimentou a todos.
Disse que sempre insiste que o mais importante para as pessoas é a educação, que
gostaria que em nosso país os professores fossem tratados como no Japão, pois lá os
professores  são  considerados  a  mola  mestra  de  um  país,  existe  deferência  aos
educadores. Falou que independente de identidade de gênero, se seus filhos e netos
fossem heteros ou homossexuais, os amaria do mesmo jeito, pois é a lei da natureza e a
própria  Constituição prevê  que todos somos iguais  perante  a  lei,  sendo   o  Vereador
Orador totalmente contra qualquer tipo de discriminação, mas também é contra alguns
exageros, citando determinado projeto que veio à esta Casa, através do qual, meninos e
meninas  poderiam adentrar  no  mesmo  banheiro,  sendo  totalmente  contrário  por  não
concordar com isto, ou seja, “nem tanto ao mar, nem tanto a terra”, sendo anti-homofobia,
é  favorável  até  mesmo a união  mulher  com mulher,  homem com homem,   mas não
concorda com situações como esta citada do referido projeto, ressaltando que, se uma
criança é abandonada, em seguida é adotada por um casal homossexual, foi abandonada
por  um  casal  hétero.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  EVERALDO  –  (03min.)  –
Cumprimentou  a  todos.  Iniciou  falando  das  últimas  chuvas  que  prejudicaram  tantos
lugares em nosso Estado, fatos que considera como sendo a resposta da natureza aos
homens, por todas as agressões recebidas, pois quem polui, quem joga lixo nos arroios,
quem desrespeita a natureza, somos nós, os homens. Disse que este Poder Legislativo
está de parabéns, pois através de sua economia, juntou cerca de um milhão de reais,
passando  ao  Executivo,  para  ajudar  as  pessoas  atingidas  pelos  últimos  temporais,
lamentando o Vereador Orador que a mídia não tenha dado tanta divulgação ao fato,
ressaltando que noticiaram que a Assembleia Legislativa repassou um milhão e meio de
reais para ajudar os desabrigados, mas se um Município como Sapucaia, que  é bem
menor, doou um milhão, a Assembleia poderia doar muito mais.  Agradeceu e encerrou.
Vereador Dr. JARBAS – (06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que é uma satisfação
retornar a esta Tribuna, mas como sempre preocupado, tem sido característica de suas
colocações, de seus requerimentos, de seus pedidos de explicações, no que diz respeito
a área da saúde, em nosso Município, citando  o período que inicia por volta  de outubro e



vai até março, no qual infelizmente aumenta dramaticamente, tanto  a violência urbana, os
acidentes  de trânsito,   sendo que  já  estamos herdando um orçamento  com algumas
defasagens,  preocupando-se o Vereador Orador com a questão das fisioterapias  em
nosso  município,  já  solicitou  respostas  da  Secretaria  de  Saúde,  com relação  a  este
assunto, mas ainda não recebeu, considera uma verdadeira gincana para se conseguir
marcar fisioterapia em nosso município, como também sabe  o quanto é importante a
fisioterapia, em uma reabilitação ortopédica ou traumatológica,  lembrando também que
em nosso município existe  um grande percentual  de  pessoas vítimas de AVC, estas
também precisam da fisioterapia, passam por muita dificuldade para conseguir marcar,
por isso pediu em requerimento à Secretaria de Saúde informações quanto ao fluxo. Em
aparte  o  Vereador  Jorge  disse  que  houve  reunião  entre  Vereadores  e  Secretaria  de
Saúde,  na  qual  solicitaram  uma  espera  de  trinta  dias  para  atenderem  aos  pedidos,
ressaltando que irão esperar, mas se não acontecer nada após este prazo, será parceiro
em reivindicar. O Vereador Nelson em aparte disse que quanto a solicitação do Vereador
Dr. Jarbas à Comissão de Saúde da Casa, esta  foi atendida. Continuando o Vereador
Orador falou que estes pacientes que tem sequelas neurológicas    dependem muito da
fisioterapia para suas funções básicas e hoje estas estão interrompidas, o médico pode
até encaminhar o paciente, mas não se sabe se este paciente chega realmente a fazer a
fisioterapia, lembrando o Vereador Orador que a alguns anos atrás havia um Programa
em que os pacientes faziam a sua fisioterapia em casa, mas não sabe se sequer existe
ainda  no  município  este  Programa,  não  há  informação  quanto  a  isso,   o  ano  está
terminando, o orçamento também está terminando, mas a fisioterapia é uma coisa que
deve ser continuada, ela precisa ter sequência, citando como exemplo, os pacientes que
hoje  precisam  de  fisioterapia,  são  heranças  de  acidentes  ou  outros  problemas  que
ocorreram no verão  passado,  demanda que vai  sempre aumentar,  mas  a oferta  de
tratamento está sendo cada dia menor,  portanto o Vereador Orador olha esta situação
com muita preocupação. Falou que quanto ao seu requerimento feito em outra Sessão,
sobre o corte das medicações na Farmácia Popular, trouxe alguns dados, como exemplo,
que o referido corte vai atingir cerca de um vírgula um milhão de pessoas,   que adquirem
medicações até com noventa por cento de desconto, assunto que o Vereador Orador irá
abordar em outra oportunidade. Agradeceu e encerrou.  Vereador AVELINO – (06min.
cedidos  pelo  Vereador  Jorge)  – Cumprimentou  a  todos.  Iniciou  dizendo  que  as
dificuldades dos acontecimentos tornam as pessoas mais unidas, exemplificando a cerca
de projetos que vieram à esta Casa,  mas foi  necessário  encaminhá-los  de volta   ao
Executivo por terem alguns itens a serem corrigidos, uma vez corrigidos, os Vereadores
puderam votar  com segurança,   lembrando os tempos em que mais pessoas vinham
assistir a Sessão, por isso parabenizou a professora Suzana que sempre traz seus alunos
para acompanhar as Sessões, lamentando o Vereador Orador que o povo não venha à
esta Casa,  só aparecem quando existe algo que possa prejudicá-lo, mas do contrário não
participa. Falou que outra situação também que sempre criticou é que para alguém ser
homenageado  tem  que  primeiro  morrer,  mas  foi  aberto  o  espaço  para  homenagear
algumas pessoas com o título de cidadão sapucaiense, ficou  o Vereador Orador feliz com
estas  homenagens,  citando  como  exemplo,  um cidadão  que  recebeu  a  homenagem,
inclusive vindo recebê-la em uma cadeira de rodas, alguns dias após a homenagem este
senhor veio a falecer, ressaltando o Vereador Orador que bom que houve tempo para que
ele recebesse um título tão merecido, pois se esperarmos para homenagear alguém após
sua morte ela não estará ali para ver. Disse que muitas vezes os Vereadores discutem,



até  se  ofendem  entre  si,  buscando  ver  seus  pedidos  serem  atendidos,  mas  o  que
ninguém observa, sãos as dificuldades que as Secretarias passam, existe total falta de
estrutura para as mesmas trabalharem, lembrando também sobre  determinada área que
retornou ao Município, que era antes do SESI, próximo aos blocos da COHAB,  será um
local  bom  para  colocar  várias  Secretarias,  para  que  as  mesmas  saiam  do  aluguel,
deixando o Vereador Orador como sugestão, que a Secretaria de Saúde saia de onde
está no SIAL e seja colocada na área que era do SESI e por sua vez seja instalado  no
Prédio da Secretaria de Saúde o Asilo Municipal, que aliás foi construído para isto, tem
estrutura necessária para um asilo, portanto o Vereador Orador defende os interesses da
comunidade, pois é pago para ser seu representante, pois deve-se agora tratar com mais
decência este povo que envelheceu fazendo algo por Sapucaia,   deixando seus parabéns
à estas  pessoas que mesmo sem condições cuidam de nossos idosos.  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
trinta  minutos.  Determinou  a  lavratura  desta  Ata,  que  será  pelo  mesmo  assinada  e
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, 22 de outubro de 2015. 
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