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                         Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (05.05.2016),  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 Sessão Solene em Homenagem ao Dia das Mães,
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); LUCIANO (PT); NELSON (SD); MARQUINHOS (PSB); JORGE (PSD); THIAGO
(PSDC); Dr. JARBAS (PMDB); Dr. LINK (PT); 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. Convidou o Prefeito Ballin, para compor a Mesa dos Trabalhos. Passou-se a entoação do
Hino Nacional. De imediato passou-se a entrega das Placas às Homenageadas: Sra. MARTA SOUZA DE
LEMOS FIDELLIS, placa entregue pelo Vereador Everaldo; Sra. ERONI TEIXEIRA CARVALHO, placa
entregue pelo Vereador Dr. Jarbas; Sra. ELSA DEJANIRA BILHÃO, placa entregue pelo Vereador Jorge;
Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE AVILA, placa entregue pelo Vereador Caco; Sra. SONIA BALLIN,
placa entregue pelo Vereador Luciano; Sra. GESSI ROCHA DA SILVA, placa entrega pelo Vereador Dr.
Link;  Sra.  MARIA CLARETE  PIRES  (Mariazinha),  placa  entregue  pelo  Vereador  Marquinhos;  Sra.
MARIAZINHA  VIEIRA  BERTO,  placa  entregue  pelo  Vereador  Nelson;  Sra.  LACI  DE  ANDRADE
TEIXEIRA; placa entregue pelo Vereador Thiago e Sra. IGNEZ MARIA BUZZATTI SCHARLAU, placa
entregue  pelo  Vereador  Volmir.  A Homenageada  do  Vereador  Avelino  Mazzuchello  Sra.  MARIA DA
CONCEIÇÃO MELO DA SILVA,  não  compareceu.  Não havendo mais  homenageadas,  passou-se  ao
pronunciamento  dos  Senhores  Vereadores:  Vereador  Avelino  Mazzuchello.  Cumprimentou  a  todos.
Disse que é orgulho e alegria estarem reunidos esta noite para render esta homenagem, pois conhece
quase todas as homenageadas, conhece a cidade e sabe o que há de bom e ruim. Disse que é bom
receber homenagem em vida, por isso é bonito ver todas essas mães e mulheres serem lembradas.
Mulheres, porque é da mulher que viemos e da mulher dependemos, pois sem a mulher não há vida, nem
existe  amor  e  respeito.  Agradeceu  a  Deus  por  estar  nessas  homenagens  e  infelizmente  sua
homenageada  não  está  presente,  porque  está  doente,  mas  a  maioria  dos  cidadãos  sapucaienses
conhece a Dra. Conceição. Sabe-se que um lado bom todos nós temos, mas muitas vezes usamos o lado
meio brigão e brigam com razão. Portanto, quem tem razão de brigar, brigue, quem tem razão de amar,
ame, que amar é muito melhor. Agradeceu e encerrou.  Vereador Everaldo –  Cumprimentou a todos.
Falou sobre este dia especial, homenagem as bravas mães sapucaienses, pois ser mãe é uma dádiva de
Deus. Falou sobre o Livro de Reis: O Rei Salomão o mais sábio do mundo se deparou com a seguinte
situação: Duas Mães brigavam pela maternidade de um filho; ao que Rei Salomão fez a propostas de
partir a criança ao meio, ou seja, metade para cada mãe. Neste instante a mãe verdadeira levantou-se e
disse: Não Rei, o Senhor pode dar meu filho pra ela mas não toque nele. O Rei em sua sabedoria disse
deem a criança a essa mulher que não deixou tocar na criança, porque jamais uma mãe permitiria que
fizessem mal  ao filho.  Esse  é o  coração de uma mãe,  o  filho  pode ser  delinquente,  nocivo para  a
sociedade, mas para a mãe vai ser sempre filho. Declamou poema do Livro minha mãe meu mundo:
“Mãe ela tem capacidade de ouvir o silêncio; adivinhar os sentimentos; encontrar a palavra certa nos
momentos incertos; fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir, sabedoria emprestada dos Deuses
para nos amparar, sua existência é em si um ato de amor, gerar cuidar, nutrir, amar, amar e amar. Amar
com amor incondicional que nada espera em troca, afeto desmedido e incontido, mãe um ser infinito”.
Agradeceu e encerrou.  Vereador Dr. Jarbas – Cumprimentou a todos. Que pese sabermos que existe
todo um aparato comercial em torno dos dias da mães, que muitas vezes o modelo da sociedade tenta
nos impor o consumo desenfreado, aquela coisa que Santo Agostinho falava em suas pregações, que a
sociedade se regia pelo regime comprar mais para poder ter mais, afim de gozar mais. Porém, quando se
tenta transformar uma data tão importante como é o dia das mães, em mero apelo comercial, isso vai
contra os valores que essas mulheres e mães passam e passaram ao longo de sua existência. Acima de
tudo contra o legado que essas senhoras maravilhosas passam aos filhos. Mães que muitas vezes são o
alicerce da casa. Disse ficar muito satisfeito, ver esta Casa homenageado essas mulheres sapucaienses,
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muitas delas   vieram de outras cidades e aqui se instalaram, criando suas famílias, ensinando o valor do
amor, respeito, tradição e tem certeza que se a sociedade praticassem o valor que as mães ensinam
nosso País não enveredaria para esses descaminhos que lamentavelmente temos assistido em todos os
jornais. Em  especial quando fala em outras cidades que aqui se instalam, Rio Pardo é um Município que
tem uma grande colonia em Sapucaia e fica satisfeito em ter em sua homenageada a Sra. Eroni, que é
natural de Rio Pardo, se instalou no Município e com orgulho criou a família. Disse ainda que teve uma
iniciativa pioneira confeccionando roupinhas de bebe, para gestantes com alguma carência e dificuldade
de fazer o enxoval para os bebes. O trabalho que Dona Eroni começou deu frutos e continua até hoje, de
1973 mais de quarenta anos se passaram e esses valores cultivados dentro da família dela, conseguiu
levar para fora da casa com a confecção de kit bebe, continua até hoje. Agradeceu o exemplo como mãe,
trabalhadora e cidadã responsável. Finalizou cumprimentando Dona Eroni, estendendo o cumprimento a
todas as mães sapucaienses. Agradeceu e encerrou.  Vereador Jorge –  Cumprimentou a todos. Falou
sobre todas as mães homenageadas e os serviços que prestam a população sapucaiense, reconhece o
trabalho delas, em especial o trabalho de sua homenageada junto a Igreja Católica, como catequista na
área litúrgica, presta serviço no Clube de Mães, ou seja, faz um serviço excepcional. Enquanto Vereador
tem o dever de reconhecer o trabalho dessas mães homenageadas. Disse que perdeu sua mãe anos
atrás,  mas sabe que mãe é uma só para toda a vida.  Agradeceu e encerrou.  Vereador Luciano –
Cumprimentou  a  todos.  Disse  que  é  uma honra  renderem esta  homenagem,  na  leitura  do  histórico
conseguiram  ver  o  trabalho  de  cada  uma  delas  na  sociedade.  Falou  de  sua  homenageada,  a
companheira Sonia Ballin que hoje é primeira dama do Município, tem uma amizade com ela e sabe que
a vinte anos ela ousou desafiar toda uma categoria onde trabalhava, era mãe, trabalhadora e assumiu o
papel de disputar a presidência do sindicato de fiação e tecelagem, exemplo de luta, fez um trabalho que
demarcou e seus sucessores continuam, inclusive hoje está presente o atual Presidente Sr. Ariovaldo.
Hoje a Sra. Sônia, aposentada, mãe batalhadora e deixa um exemplo para a sociedade e mesmo não
precisando trabalhar se coloca sempre a frente da comunidade, junto as mães. Falou ainda que o Projeto
Mamãe e Bebe ainda continua. Disse que tem orgulho ter a amizade da Sra. Sônia, já caminharam muito
juntos, dividiram derrotas e vitórias e sabe que sempre que houver a necessidade estarão lá, porque
Sônia  nasceu  para  lutar  e  viver  para  a  sociedade.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Dr.  Link  –
Cumprimentou  a  todos.  Disse  que  as  mulheres  homenageadas  representam  todas  as  mulheres
sapucaienses, sindicalistas, professoras, advogadas, clube de mães e até uma parteira. Disse conviver
com as mulheres a vinte e seis anos aqui em Sapucaia, sabe dos temores e medos, alegrias e dores do
parto.  Disse que o Hospital  está  oferecendo acompanhamento para os maridos poderem assistir  os
partos, muitos ficam brancos e as mulheres estão ali firmes e fortes aguentando a alegria de terem o filho.
Disse respeitar todas as mulheres, carentes, do lar e batalhadora, mulheres que trabalham o dia inteiro e
chegam em casa fazem comida para o filhos, além disso tem que darem atenção para os maridos. Disse
que toda a população feminina de Sapucaia está de parabéns e espera que os homens respeitem o
direito das mulheres e os covardes que batem nas mulheres sejam punidos se não forem pela justiça dos
homens que seja pela justiça de Deus, porque as mulheres não merecem este tratamento. Disse que as
mulheres conquistaram seu espaço e direitos, espera que mantenham esse direito. Inclusive o maior
direito  das  mulheres   é  o  direito  de  ser  mãe.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Marquinhos  –
Cumprimentou  a  todos.  Falou  das  rainhas  da  noite,  começando  pela  Mariazinha  e  faz  aqui  uma
confissão, comprou um blazer pois teria que estar bonito para homenagear todas as mães, fez muito bem
porque sua homenageada está linda, inclusive todas as mães são lindas por dentro e por fora,  todas as
mães tem o seu respeito. Sobre a sua homenageada Mariazinha, muitos dizem que ela incomoda na
Prefeitura, na Câmara, Secretaria Municipal da Saúde, mas qual é o objetivo, incomoda entre aspas,
incomoda pelo bem maior da sua vida, que toda mãe tem o seu filho, Joãozinho. Lembrou enquanto
comissário de polícia, “marginais de pior espécie”, quem aparecia na delegacia para levar um cobertor,
comida, nunca um pai, sempre uma mãe, aquele amor que supera toda as intempéries da vida mas ele é
o filho e ela a mãe. Portanto tem a certeza que aquela história sobre o Rei Salomão, dissertada pela
Vereador Everaldo, no momento em que Rei Salomão queria dividir a criança ao meio, aquela mãe gritou
e só uma mãe entregaria um filho por amor para outra mãe, tem a certeza que se essa mãe fosse
Mariazinha, entregaria também, tal a grandeza de caráter. Agradeceu e encerrou.  Vereador Nelson –
Cumprimentou a todos. Disse que as mães homenageadas representam todas as mães sapucaiense.
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Falou da Sra. Mariazinha, sua indicada, que reside a anos no Bairro Vargas, pessoa espetacular que
sofreu muito na vida, foi parteira, veio com poucas coisas pra cá e teve uma perdas irreparáveis  anos
atrás, mas superou. Disse que é uma honra homenageá-la, porque seria impossível ela não receber em
vida uma homenagem. Falou que ano passado teve a honra de homenagear o Pastor Bento Alcebiades,
cidadão sapucaiense, precisam ter mais datas festivas para homenagear mais pessoas.  Parabenizou a
todas as mães. Agradeceu e encerrou. Vereador Thiago -   Cumprimentou a todos. Parabenizou cada
uma das mães homenageadas nesta noite. Iniciou citando o trecho bíblico que diz: “Mulher virtuosa quem
achará? O seu valor muito excede ao de rubis”. Como é bom ter uma mãe e um pai, uma família, mulher
virtuosa é uma coluna lar, tem gente defendendo que a família mudou, no entanto não acredita nisso.
Acredita que família é um homem, uma mulher e seus filhos. Mãe ela representa a família porque ela
gera vida, por isso essa homenagem a todas as mães e de coração quer homenagear a cada uma em
especial a sua homenageada que é a Pastora Laci, esposa do saudoso Pastor Bento Alcebiades, pastor
da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Sapucaia do Sul. Pastora Laci representa uma
mulher  que as outras mulheres podem se espelhar,  integra,  sincera,  mãe protetora,  avó amorosa  e
bondosa, esposa dedicada e fiel que passou alguns momentos difíceis ao lado de seu esposo, com a
saúde debilitada e assim mesmo está aqui hoje representando as mulheres evangélicas desta cidade,
está  representando esta  comunidade evangélica,  não só da  Assembleia  de  Deus  mas representa  a
mulher evangélica. Disse que enquanto Vereadores sentem-se honrados com a presença de cada uma
de vocês.  Agradeceu a todos e  desejou que Deus continue abençoando a cada uma.  Agradeceu e
encerrou.  Vereador  Volmir  –  Cumprimentou  a  todos.  Disse  que  estão  aqui  para  fazer  esta  singela
homenagem às valorosas mulheres. Permitam todas, porém vai falar sobre a sua homenageada, que
adotou esta cidade e em 1960 ela já estava trabalhando pela comunidade. Esta senhora já viajou o
mundo América, Egito, Europa e Brasil, mas dedicou grande parte de sua vida a comunidade católica,
especial a Igreja Nossa Senhora da Conceição, seja no Grupo Amor Exigente, Comunidade Terapêutica
Maria Mãe Admirável,  e isso que a sociedade precisa mães dedicadas. Disse que  há pessoas que
recebem salário para trabalhar para o povo e não fazem, a Senhora Ignez, faz isto e não recebe nada,
mas Deus em seu censo de justiça está vendo. Disse que ser mãe é uma gota d'água,  mar de emoções,
amor e esperança e a Senhora Ignez representa isto. Disse que não a tem como eleitora ou amiga, mas
sim como pessoa que representa a sociedade. Os Vereadores representam a sociedade e não apenas os
que nos elegeram, por isso tem a obrigação de prestar essa homenagem a uma pessoa que representam
a comunidade. Que Deus abençoe e permita tê- la com nós por muito tempo, porque assim teremos uma
cidade melhor,  mais justa.  Finalizou parabenizando Mãe Ignez de tantos sapucaienses. Agradeceu e
encerrou. Pronunciamento do Prefeito Ballin. Cumprimentou a todos. Disse ser uma honra este Poder
Legislativo estar fazendo esta homenagem nesta data especial, essas mulheres homenageadas que tem
uma história e trajetória na cidade. Falou da importância da mãe, pilar mestre da família, no momento em
que a sociedade exige mais. Disse partilhar com o Poder Legislativo,  este momento importante para
essas mães maravilhosas. Abraço a todas as mães sapucaienses. Agradeceu e encerrou. Vereador Caco,
parabenizou todas as mães homenageadas e demais mães. Disse que conhece sua homenageada a Sra.
Mariazinha a  mais de vinte anos e sabe de todo seu trabalho. Agradeceu e encerrou. Não havendo mais
pronunciamentos,  passou-se a  entoação do hino riograndense.  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 dez 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, 05 de maio de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO 
                (Avelino Barbeiro)  
               Vereador Secretário           
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