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Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (03.03.2016), 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 6ª 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);  Dr.  LINK (PT);  JORGE (PSL);  AVELINO (PTB);  NELSON (SD);
CACO (PMDB); THIAGO (PSDC); Prof.  EDSON (PT);  Dr. JARBAS (PMDB); MARQUINHOS
(PSDB) 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 Barbeiro – Secretário, a leitura de um trecho bíblico. Passou-se ao ESPAÇO DO
PEQUENO  EXPEDIENTE: Passou-se  a  Leitura  dos  Expedientes  Recebidos:  Convite
Coordenadoria Clube de Mães; Memorando Interno do Vereador Jorge; Ofcs. nº 01/16 e 02/16 do
Vereador Dr. Jarbas; ATA nº 9718, que foi aprovada por unanimidade, sem retificações nem
alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Passou-se aos Requerimentos
Verbais:  Vereador  THIAGO  –  01)
À SMMA, c/c à AES Sul, solicitando poda de galhos que estão entre fios de alta tensão, na Rua
Jorge Lacerda, nº 285, Bairro São José. Aprovado por unanimidade. 02) À SMO, solicitando que
seja construída uma ponte sobre o Arroio José Joaquim, na Avenida José Joaquim, nº 492, frente
a Rua Passo Fundo. Aprovado por unanimidade. 03) À SMSMU, solicitando retirada de entulhos,
na Rua Edgar Guedes, nº 58, Bairro Piratini. Vereador Prof. EDSON – 01) Ao Diretor desta Casa,
Sr. Airton,  parabenizando pela passagem do seu aniversário. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Thiago, Nelson, Marquinhos, Everaldo e Dr. Link. 02) Ao Prefeito e ao
IFSUL, parabenizando pelos vinte anos de existência em nosso Município, comemorado com um
belo jantar baile. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson e Dr. Link.
03) Ao Prefeito, c/c à SME, parabenizando pela inauguração da sala de educação especial na
EMEI Mara Mattos. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Dr. Link. Vereador
JORGE – 01) Ao Prefeito, c/c à SMST, solicita que seja alterado ao modo anterior o fluxo de
veículos  na  Rua  Plácido  de  Castro,  Bairro  Centro.  Aprovado  com  associação  do  Vereador
Marquinhos  e  voto  contrário  do  Vereador  Nelson.    Vereador  VOLMIR  –  01) À  SMSMU,
solicitando melhorias na Rua Venâncio Aires, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Everaldo,  Jorge,  Marquinhos,  Nelson,  Caco e Thiago.  02) À
SMSMU, solicitando limpeza e capina na Praça localizada na Rua Bagé, Bairro Silva. Aprovado
por unanimidade, com associação do Vereador Caco.  Vereador MARQUINHOS – 01)  À SMST,
solicitando  a repintura da faixa de segurança na Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, esquina
com a Rua do Passeio, nas imediações da Escola João de Barro. Aprovado por unanimidade, com
associação  dos  Vereadores  Volmir,  Everaldo,  Caco,  Prof.  Edson  e  Dr.  Link.  02)  À SMSMU,
solicitando a troca de lâmpadas queimadas e suportes em diversos locais, conforme pedidos da
comunidade em anexo. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Volmir
e Jorge.  03) Ao Prefeito, c/c à SMST e à BM, solicitando a retirada imediata das carcaças do
Depósito Roma, que estão na calçada há muitos anos, obstruindo a passagem e o direito dos
cidadãos de ir e vir. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Dr. Link, Caco,
Dr. Jarbas, Nelson, Everaldo, Volmir e Jorge. Vereador EVERALDO – 01) À SMSMU, solicitando
patrolamento e colocação de saibro nas ruas do Novo Horizonte. Aprovado por unanimidade, com
associação  dos  Vereadores  Caco,  Thiago  e  Jorge. 02) À  SMO,  solicitando  o  recapeamento
asfáltico na Estrada dos Ramires. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Jorge,  Prof.  Edson,  Nelson,  Dr.  Link,  Volmir  e  Marquinhos.  03) À  BM,  parabenizando  pela
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operação realizada na Vila Santo Afonso, na tarde do dia dois de março, visando apreensão de
armas e drogas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir, Marquinhos,
Prof.  Edson,  Dr. Link,  Nelson e Jorge.  Vereador Dr. JARBAS – 01) Ao Prefeito,  c/c à SMO,
solicitando calçamento ou pavimentação na Rua Amapá, Bairro Dihel. Aprovado por unanimidade,
com associação do Vereador Volmir. Vereador Dr. LINK – 01) Ao Piquete Memórias do Passado e
aos  familiares  do  “Tio  Beno”,  desejando  ao  mesmo  pronto  restabelecimento  de  sua  saúde.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Caco,  Nelson  e  Prof.  Edson.
Vereador AVELINO – 01) À SMSMU, solicitando patrolamento e saibramento, com urgência, da
Avenida atrás do Zoológico, que liga a Vila Batista, de São Leopoldo, com o Bairro Carioca, de
nossa cidade. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir, Nelson, Jorge
e Caco. Passou-se a votação dos seguintes Projetos: PROC. nº 19936/2016 – Origem do Poder
Executivo – Mensagem nº  077/15  -  “Autoriza o Município a receber  em doação e mediante
quitação de tributos em nome do Estado do Rio Grande do Sul e COHAB/RS, os lotes imobiliários
que  integram  o  Loteamento  Vila  Floresta”.  NESTA  DATA,  encaminharam  a  votação  os
Vereadores Volmir e Marquinhos; em votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade em
1ª discussão e votação. PROC. nº 19937/2016 –  Origem do Poder Executivo – Mensagem nº
078/15  -  “Acrescenta  o  art.  3º  A ao  Anexo  VII  da  Lei  Municipal  nº  3179  (Código  Tributário
Municipal), de 30 de dezembro de 2009, na redação da Lei Municipal nº 3290, de 21 de janeiro de
2011 e alterações posteriores, para permitir a autorregularização tributária mediante comunicação
da Secretaria da Fazenda ao contribuinte”.   NESTA DATA, discutiram o Projeto os Vereadores
Nelson  e  Marquinhos;  em  votação,  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade  em  1ª
discussão e votação.  PROC. nº  19938/2016 – Origem do Poder  Executivo  – Mensagem nº
070/15 - “Altera a redação do art. 5º, 'caput' e parágrafo primeiro da Lei Municipal nº 3.473 de 02
de outubro de 2013”.  NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão
e votação. PROC. nº 19939/2016 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 001/16 - “Altera
o art. 2º da Lei Municipal nº 3695 de 16 de dezembro de 2015”. NESTA DATA, discutiu o Projeto
o  Vereador  Marquinhos;  em  votação,  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade  em  1ª
discussão e votação.  PROC. nº  19940/2016 –  Origem do Poder  Executivo  – Mensagem nº
002/16 - “Autoriza o Município de Sapucaia do Sul a receber, em doação pura e simples, sem
encargo, uma área de terras com a finalidade de implantação de um logradouro público e sua
denominação”. NESTA DATA, encaminhou a votação o Vereador Marquinhos; em votação, o
Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação.   Passou-se ao ESPAÇO
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereador VOLMIR – (06min. + 03min. do Vereador Avelino)
- Cumprimentou a todos. Disse que comentaria sobre um assunto que o tem deixado abalado
emocionalmente,  que  é  a  dificuldade  de  se  conseguir  determinados  remédios  tudo  pelos
obstáculos  postos  pela  ANVISA –  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  pois  devido  ao
problema  de  saúde  do  seu  filho,  descobriu  o  Vereador  Orador  que  algumas  medicações
oncológicas vendidas fora do país são mais eficientes, em função do custo, mas a ANVISA não
deixa comercializar em nosso País, aumentando demais o custo para os planos de saúde e para o
Governo, explanando o Vereador Orador muitos outros dados sobre o assunto, entre prazos e
valores,  o  que  considera  uma  busca   pela  vida,  pois  muitos  brasileiros  buscam  por  esses
medicamentos e a ANVISA faz isto, mas disse que não devemos nos lamentar, e que também é
crime entrar com medicação no país, mesmo que para seu consumo, para comprar é pior ainda,
vem tudo em inglês, comprova-se tudo que é preciso, tendo o dinheiro necessário, mas mesmo
assim a ANVISA coloca dificuldades, então imaginem o cidadão que não tem dinheiro nem para
comprar um paracetamol. Lembrou determinada ocasião em que o Vereador Prof. Edson usou o
tempo do Vereador Caco na Tribuna e falou que o Governo Sartori atrasava salários, entre outras
coisas, mas também lembrou o Vereador Orador e solicitou ao Vereador Prof. Edson que leve ao
Prefeito, os muitos problemas existentes aqui no Município, como exemplo, a falta de remédios na
farmácia  básica,  o  atraso  também  de  pagamentos  como  licenças  premio  e  até  férias,  o
desrespeito aos funcionários públicos nesta Gestão, que foi retirada eleição para Diretores de
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Escolas, enfim, diversos fatos que deixam o Vereador Orador frustrado. Falou que provavelmente
na terça-feira não estará na Sessão,  pois irá se afastar do Estado para buscar medicação, pois
infelizmente não pode esperar pela ANVISA, assim como muitos outros brasileiros, bem como,
estará  encaminhando  a  todos  Deputados  e  Senadores,  documento  sobre  isso,  sendo  que  é
inadmissível que um País em desenvolvimento, com tecnologia, que há quatro anos vendia esta
mesma medicação,  hoje  de maneira  burocrática  faça com que as  pessoas não tenham esta
assistência,  deixando  o  seu  desabafo,  em nome de tantos  portadores  de linfomas,  que  uma
medicação  extremamente  simples  hoje  é  praticamente  impossível  ter,   que  é  pedido  para
pouquíssimas pessoas para não gerar expectativas em outras,       não conseguirem e se sentirem
frustradas. Disse que são momentos como estes que deixam todos muito tristes, lembrando a
todos que existe no Facebook uma página chamada “linfomas do Brasil”, onde se vê um jovem de
dezessete anos pedindo socorro, pois precisa deste medicamento, mas o pai dele não tem como
comprar, no entanto a “Dona ANVISA” não nos permite ter esta medicação no Brasil. Agradeceu e
encerrou.  Vereador Prof. EDSON – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou externando sua
solidariedade ao Vereador Volmir e desejando que o mesmo obtenha êxito em sua empreitada.
Em um aparte, o Vereador Dr. Jarbas disse que a ANVISA é campeã em interditar consultórios
médicos, clínicas médicas, suspender venda de planos, não atendem ninguém por isso é fácil
para eles na base do canetaço, lamenta que a ANVISA crie este tipo de problema, além de todos
os outros problemas que ela cria no dia a dia do exercício da profissão médica. Continuando, o
Vereador Orador parabenizou a todos os Edis pelo bom debate, pelo respeito uns com os outros,
cada um defendendo suas ideias, partidos e governos,  em especial agradeceu ao Vereador Caco,
que em outra oportunidade cedeu o tempo para o Vereador Orador, o qual pronunciou-se fazendo
críticas ao Governo Sartori, fez por entender que era o momento para fazer, bem como, deixa a
disposição  o  seu  tempo para  o  Vereador  Caco  usar  quando  julgar  necessário,  pois  aqui  em
Sapucaia o PT e o PMDB são Governo, construindo juntos os projetos, trilhando o caminho juntos,
as críticas recebidas são também tanto do PT, quanto do PMDB, assim como no Governo Federal
também temos PT e PMDB, o que não ocorreu com o Governo do Estado, mas mesmo assim,
quando o Governador  Sartori  esteve aqui  em Sapucaia o Vereador  Orador apertou sua mão,
cumprimentou e disse “seja bem vindo em nossa cidade” ao Governador, pois entende que assim
que se deve proceder, o que não impede de fazer as críticas necessárias, citando como exemplo,
a crítica do Vereador Volmir sobre a falta de remédios na Farmácia do Município, que levará ao
Prefeito, assim o fará com maior carinho, pois entende que o Vereador Volmir tem razão, pois é
difícil quando temos um ente querido precisando de algo, isto nos atinge, fará seu papel como
Líder  de  Governo,  levando  as  reivindicações  ao  Prefeito,  como  também  concorda  que  é
importante envolver nossos Deputados e Senadores, para melhorar as relações, para atingir e
avançar  enquanto País,  enquanto Nação,  é preciso melhorar e muito a qualidade de vida de
nosso povo, por isso não leva como crítica destrutiva o que os Edis falam, mas sim pela condição
de Líder de Governo, foi colocado uma pauta e a levará com a maior responsabilidade. Desejou
ao Vereador Volmir, uma boa viagem, que tenha sucesso em sua empreitada. Parabenizou ao
Presidente da Casa,  Vereador  Caco e à Mesa Diretora pelo  trabalho.  Agradeceu e encerrou.
Vereador  NELSON  –  (06min.  cedidos  pelo  Vereador  Everaldo) –  Cumprimentou  a  todos.
Explanou a cerca da área da saúde, seus problemas, dizendo que todo cidadão independente de
ter plano de saúde ou não, tem seu direitos como todo mundo, dando como exemplo a situação
de determinado cidadão que tem convênio, porém, houve um acidente, esta pessoa foi tratada e
foi  embora,  infelizmente  está  tetraplégica,  sendo  que,  desde  janeiro  a  família  não  consegue
ambulância de forma alguma, para levar esta pessoa de sua casa até o Doctor Clin em Esteio, os
Vereadores  foram  procurados  pela  família,  o  Vereador  Orador,  entrou  em  contato  com  o
Secretário de Saúde, a Secretaria reavaliou o caso e colocou ambulância a disposição, com tudo
isto chegou o Vereador Orador onde queria dizendo que todos sabem que a atitude foi esta por
parte do Secretário porque os Vereadores entraram na “jogada”, o que não concorda pois não
deveria ser necessário o Vereador se envolver nesse assuntos, pois o cidadão tem todo o direito,
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o cidadão estava há um mês pedindo e não foi atendido, só porque o Vereador reivindicou, então
atenderam, não concorda que as coisas tenham que ser assim, o cidadão tem todo o direito, não
entende como pode o Secretário ter uma atitude de não liberar a ambulância e depois de uma
hora mudar de opinião rapidamente, conseguindo a ambulância, como também pessoas mentirem
dizendo que conseguiram resolver o problema para o cidadão, sendo que não é verdade, pois foi
resolvido com muita pressão feita pelos Vereadores. 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 quarenta 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, 03 de março de 2016. 
                                                                                                
                                                                                  
                                                                               JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS

                       (Caco) 
             Vereador Presidente 

            AVELINO MAZZUCHELLO
                  (Avelino Barbeiro) 
                 Vereador  Secretário
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