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Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (10.05.2016), 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  23ª  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:  LUCIANO  (PT);  EVERALDO  (PRB);  NELSON  (SD);
JORGE  (PSD);  VOLMIR  (PP);  THIAGO  (PSDC);  Dr.  JARBAS  (PSDB);  Dr.  LINK  (PT);
AVELINO (PMDB)  e  CACO (PMDB).  Ausente  o  Vereador  Marquinhos.  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:  Projeto  de Lei  Legs.  do
Vereador Nelson que “outorga o título de Cidadão Sapucaiense ao Sr. Jorge Carlos Scheffer”;
Ofcs. nºs 738/16 à 742/16 da GP;  ATA nº 9741, que foi aprovada por unanimidade, sem
retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Passou-
se aos Requerimentos Verbais: Vereador AVELINO – 01) À SMMA, c/c à AES Sul, solicitando
a  poda  de  árvores  na  Avenida  Américo  Vespúcio,  próximo  ao  nº  1.506.  Aprovado  por
unanimidade.  02)  À SMO e SMST, solicitando a mudança de local  do retorno na Avenida
Américo Vespúcio. Aprovado por unanimidade. Vereador THIAGO – 01) À SMO, solicitando
desobstrução de boca-de-lobo, que está entupida vindo para fora os esgotos, causando mau
cheiro, localizado na Avenida Lúcio Bitencourt, frente ao nº 623, Bairro Centro. Aprovado por
unanimidade.  02) À SMSMU, solicitando troca de lâmpada queimada na Rua Mariano do
Canto,  em  frente  ao  nº  361,  Bairro  Jardim.  Aprovado  por  unanimidade.  03)  À SMSMU,
solicitando a colocação de corrimão na escada que dá acesso aos containers, no “Postão”,
localizado na Rua Nossa Senhora das Conceição. Aprovado por unanimidade.   Vereador
NELSON – 01) Ao Hospital Getúlio Vargas, solicitando informações das razões pelas quais
trocaram o horário de trabalho que antes era 12x36, agora é 6x1. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Avelino e Volmir.  02) À SMO, solicitando solução quanto a
canalização na Rua  Ciro Silva, reivindicação antiga  dos moradores do local. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Thiago e Volmir. Vereador LUCIANO –
01) Ao Sindicato e aos familiares da  Sra. Valéria Becker, condolências pelo falecimento desta
professora.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Nelson,
Volmir, Dr. Jarbas,  Everaldo, Dr. Link, Avelino e Caco.  Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito,
c/c à SMSMU, solicitando a retirada dos entulhos e capinas realizadas na Avenida Mauá.
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Volmir.  Vereador VOLMIR – 01) À
SMSMU  e  à   SMO,  solicitando  providências  na  Avenida  Capistrano  de  Abreu,  Bairro
Walderez,   sendo  conserto  de  buracos  e  melhorias  no  calçamento.  Aprovado  por
unanimidade,  com associação dos Vereadores Jorge,  Nelson,  Thiago e Dr.  Jarbas.  02) À
SMSMU, solicitando providências quanto a falta de iluminação na Estrada do Horto. Aprovado
por unanimidade,  com associação dos Vereadores Avelino,  Jorge e Nelson.  Vereador Dr.
JARBAS – 01) Ao Prefeito, c/c à SMO,  solicitando manutenção com ampliação da drenagem
e tubulação  de  esgoto  e  águas  na  Rua  Siro  Silva,  próximo  ao  nº  86.     Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir, Thiago, Jorge e Nelson. 02) À Diretora
Marúcia,  à  Professora  Gladis,  ambas  da  Escola  Miguel  Gustavo,  cumprimentando  pelo
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recente galeto beneficente realizado em prol  da escola no último dia sete de maio e que
movimentou  o  Bairro  Silva.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores
Volmir,  Nelson  e  Jorge.  Vereador  EVERALDO  –  01) À  SMSMU,  solicitando  troca  de
lâmpadas  queimadas  na  Travessa  do  Patronato,  Bairro  Novo  Horizonte.  Aprovado  por
unanimidade. Vereador Dr. LINK – 01) À CDL, parabenizando pelo lançamento da Campanha
“Sapucaia dá mais sorte”, para estimular a venda no comércio de nosso município. Aprovado
por  unanimidade.  Vereador  CACO  –  01) À  Presidente  da  República,  Dilma  Roussef,
parabenizando e agradecendo por tudo de bom  que trouxe ao nosso Estado, nestes cinco
anos. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Dr. Link. Vereador NELSON –
01) Ao Vereador Marquinhos, desejando um pronto restabelecimento de sua saúde. Aprovado,
o  Requerimento  será  em  Nome  do  Poder  Legislativo.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereador NELSON – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou
falando sobre os bloqueios que estão sendo feitos na BR116, atitude que tem prejudicado
inúmeras pessoas, que necessitam daquela estrada para se deslocarem, ressaltando que até
uma ambulância com paciente foi impedida de passar durante trinta minutos. Em aparte, o
Vereador Jorge disse que haviam nestes manifestos funcionários públicos do nosso Município
em horário de serviço, sendo que isso é inadmissível e por isso que a política está do jeito
que  está.  Continuando,  o  Vereador  Orador  disse  que  situações  como  estas  são  um
desrespeito com a população, sendo que esta pessoas que fazem esses bloqueios pensam
que vão conseguir o que? Em aparte, o Vereador Dr. Jarbas disse que também passou pelos
dois bloqueios, um na BR116 e o outro próximo a Petrobras. Continuando, o Vereador Orador
disse que esses bloqueios parecem táticas de guerrilha, pois colocam fogo em um local e
enquanto a polícia vai até lá, eles vão para outro e fazem a mesma coisa. A população sofre,
com esses marginais botando fogo em BR, a polícia não tem outra solução senão “baixar o
pau”, pois afinal, o direito de ir e vir é de quem? temos que ser favoráveis a população e não à
esses  irresponsáveis, pois esses bloqueios não irão parar o processo do impeachment, não
existe  lucro  com  esses  movimentos  sociais,  não  se  pode  admitir  os  cidadãos  serem
prejudicados, não é assim que se impede decisões no Senado, não é assim que se consegue
absolutamente  nada,  bloqueios  foram atitudes  irresponsáveis  e  deploráveis.  Agradeceu e
encerrou.  Vereador VOLMIR – (06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que vivemos uma
democracia,  mesmo que esta  seja  insipiente  e  jovem,  é  uma democracia,  sendo que há
alguns anos vimos os mesmos que hoje falam que há um golpe, participando fervorosamente
do golpe  de  Fernando  Collor  de  Mello.  Hoje  a  população,  os  cidadãos  de  bem,  ficaram
chateados com os bloqueios que um pequeno número de pessoas  fez em diversas estradas
do país. O direito de manifestação é previsto, mas, no entanto, também temos o direito de ir e
vir.  Também  ouviu  falar  que  nesses  protestos  haviam  funcionários  públicos  do  nosso
Município, mas não acreditou e os defendeu. Em aparte, o Vereador Jorge disse que a Casa
do  Trabalhador  realmente  abriu  mais  tarde  porque  funcionários  estavam  no  manifesto.
Continuando,  o  Vereador  Orador  disse  que prefere  acreditar  nos  funcionários.  Disse  que
nosso País é muito grande, temos mais de onze milhões de desempregados, os produtos
aumentam seus preços cada vez mais, entre muitas outras coisas que acontecem em nossa
sociedade, e que ouvem das pessoas de bem, em reuniões, em diversos locais da cidade, as
reclamações que são  sempre as mesmas: carga tributária, entre tantas outras coisas. As
pessoas estão desistindo da nossa cidade, o que deixa a todos muito tristes. Coisas que o
ente público deveria fazer,  mas não faz,  ressaltando que quem passa de trem hoje vê a
Prefeitura toda pichada, suja e mau cuidada, o que poderia ser resolvido com economia de
alguns reais ou com a exoneração de um diretor, seria o valor suficiente para comprar tintas  e
materiais  para renovar  o  prédio  do executivo,  que é a  nossa  Casa,  a  Casa do  Cidadão
Sapucaiense. Nossa cidade é uma cidade bonita, de um povo trabalhador, um povo sofrido,
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que merece ter nossa Casa pelo menos bonita, para assim talvez animar esse povo quando
passa por lá. São pequenas coisas que vemos, assim como, pessoas trancando as estradas
impedindo o ir e vir dos cidadãos. Em aparte, o Vereador Dr. Jarbas disse que irá averiguar
denúncia  de  que houve um arrombamento  na  Praça  da  Juventude,  mas a  empresa que
deveria ir até lá não foi por estar com os salários atrasados já a três meses, por parte do
Executivo. Continuando, o Vereador Orador disse que é muito triste ver uma administração
como essa de nosso Município.  Agradeceu e encerrou.  Vereador AVELINO – (06min.) –
Cumprimentou a todos. Iniciou falando da área da saúde, pois quando se fala em trocar seis
por meia dúzia sabe-se que vai continuar tudo a mesma coisa, explanando a situação de um
paciente, que foi consultar no dia e hora que os funcionários da Saúde marcaram e perdeu a
consulta por culpa do agendamento errado que fizeram, bem como, a esposa desse mesmo
paciente tinha consulta também, mas não acharam sequer as documentações dessa pessoa
onde  estava  a  marcação  da  consulta.  Os  funcionários  mandaram  o  casal  para  casa
explicando que ligariam avisando quando seriam as consultas, mas ligaram foi para dizer que
não acharam os documentos dessa senhora. Ressaltando o Vereador Orador que a Comissão
de Saúde da Casa deve averiguar esses assuntos, juntamente com o Secretário, pois saiu um
crápula que era José Wink, que enrolou todos e  enrola, agora entra outro cidadão que ainda
não se sabe, não pode dizer até agora se enrolou ou não. Mas considera o Vereador Orador
com seu jeito antigo de ver as coisas, que o Secretário atual divide o salário com o Wink, para
a sua Campanha eleitoral, mas endereça tudo para o Wink resolver e ao invés de marcar
consulta para este senhor e esta senhora, dizem que não tem mais e marcam para os seus
“galinhos” que estão esperando, isto não pode acontecer, a Comissão tem que tomar ciência
disso e verificar, assim como, foi pessoalmente o Vereador Orador solicitar ajuda para uma
senhora, a funcionária respondeu que tinha que falar com o Secretário, mas não adianta fazer
algo para agradar um Vereador e esquecer dos cidadãos. Tem que trabalhar de forma geral,
pois na hora do voto, todo mundo vai pedir voto para este mesmo cidadão que está em busca
de um médico há dois ou três meses, quando consegue, chega no dia e hora, mas descobre
que foi agendado errado, assim não tem condições. Em aparte, o Vereador Jorge disse que
desde que assumiu como Vereador, este tem sido o Secretário de Saúde: José Wink. A área
da saúde tem sido uma das suas maiores brigas,  por  termos um Secretário  com aquele
caráter, ele não está fazendo assim hoje, ele faz assim desde sempre, mas ninguém toma
uma atitude, infelizmente vai continuar como está. Continuando, o Vereador Orador falou que
realmente  Wink vai continuar mandando. Falou que se surpreendeu também com relação ao
projeto de sua autoria deixando cinquenta por cento dos assentos dos coletivos para idosos e
pessoas  com  necessidades  especiais,  enfim,  a  Comissão  de  Legislação  deu  parecer
contrário,  em  seguida  o  Vereador  Orador  retirou  para  arquivar,  este  ano  colocou  em
tramitação novamente o mesmo projeto e talvez a Comissão tenha dado parecer contrário
outra  vez.  Em aparte,  o  Vereador  Nelson disse que não houve ainda parecer  quanto ao
Projeto do Vereador Avelino, não foi ainda analisado. Continuando, o Vereador Orador disse
que ouviu falar que o objetivo era colocar debaixo do braço e levar ao Prefeito, mas também o
Vereador  Nelson  disse  que   novamente  o  Vereador  Avelino  estava  enganado,  que  se
depender dele será aprovado. Continuando, o Vereador  Avelino disse que não consegue
entender as pessoas que interromperam  a BR116, pois se fosse o motorista da ambulância
passaria, mesmo que de um jeito estranho mas passaria, talvez seria processado, mas existe
na Constituição o  nosso direito de ir e vir, assim como, também é assegurado o direito de se
fazer as coisas acontecerem da forma mais esdrúxula que vemos com esses protestos, que
prejudicaram milhares de pessoas. 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 dezenove horas e trinta e cinco minutos. Determinou a lavratura desta
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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, 10 de maio de 2016. 
                                                                                                
                                                                                  
                                                                               JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS

                       (Caco) 
             Vereador Presidente 

            AVELINO MAZZUCHELLO
                  (Avelino Barbeiro) 
                 Vereador  Secretário
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