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                         Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (03.05.2016),  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  22ª  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. JARBAS (PSDB); LUCIANO (PT); THIAGO (PSDC); JORGE (PSD); Dr. LINK
(PT); NELSON (SD); MARQUINHOS (PSB); CACO (PMDB) AVELINO (PTB) 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  0101/16  –  PGM;  Convite  da  CDL
“Sapucaia dá mais sorte 2016”; Ofício Circular nº 010/CAM/2016 – Audiência Pública; Projeto de Lei
Legislativo – Origem Vereador Avelino Mazzuchello - “Determina a destinação da metade do número de
assentos do transporte coletivo urbano desta cidade, ao uso preferencial de gestantes, idosos, obesos,
pessoas  com  deficiência  ou  com  limitação  temporária  e  dá  outras  providências”.  Distribuído  às
Comissões. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais: Vereador Dr.
Jarbas – 01) Ao Prefeito, c/c à SMS, solicitando informações acerca do número de doses de vacinas
para  gripe  disponibilizadas  do  Município  de  Sapucaia  do  Sul.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Jorge, Marquinhos, Everaldo e Volmir. 02) Aos Familiares da Sra. Angélica
Antoninha  Flores,  condolências  pelo  falecimento  da  mesma.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Nelson, Thiago, Everaldo, Avelino, Volmir e Marquinhos. Vereador Everaldo
– 01) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicita a imediata revitalização da Rua Pedro Alvares Cabral, ao lado
direito  (terrenos baldios),  em direção a  BR 116,  capina,  limpeza e  retirada de entulhos em toda a
extensão. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Nelson e Volmir.
02)  À SMSMU, solicitando a troca de lâmpadas queimadas na Av. Mauá, próximo ao número 2846.
Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Marquinhos  –  01)  Às  SMMA,  SMS  e  Vigilância  Sanitária,
solicitando a limpeza do Arroio José Joaquim, nas Ruas Mariano do Canto e Dona Rosinha Joaquina da
Silveira, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco e Volmir. 02) À
SMSMU, solicitando a manutenção da academia e praça pública, próxima a Rua 25 de Julho, Bairro
Jardim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Everaldo e Volmir. 03) À SMST,
parabenizando o Secretário Juarez da Cruz pela colocação de placas de sinalização das ruas iniciando
na divisa da cidade com o Município de Esteio, até a zona central. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Everaldo e Luciano. Vereador Volmir – 01) À Fundação Hospitalar Getúlio
Vargas, tendo em vista os rigores do frio e os picos de temperatura baixa do nosso inverno, solicita que
seja instalada no Serviço de Pronto Atendimento – SPA (Postão) uma porta na sala de acolhimento e
outra  porta,  esta  de  vidro,  na entrada  principal.  Aprovado  por  unanimidade  com a  associação dos
Vereadores Caco, Nelson, Marquinhos e Avelino.  02)  À SMO, solicitando a colocação de uma tampa
redonda na caixa de esgoto localizada na Avenida Sapucaia, esquina com a Rua Marechal Deodoro, em
frente  a  FAE,  Faculdades  Equipe.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  do  Vereador
Marquinhos. 03) À SMST, solicitando a repintura das faixas de segurança da Avenida Justino Camboim,
especialmente as localizadas próximas da Escola João Freitas Filho, Mercados São Jorge e Todo Dia.
Aprovado por unanimidade,  com a associação dos Vereadores Everaldo,  Jorge e Nelson.  Vereador
Jorge – 01) À Sra. Raquel Rama, externando condolências pelo falecimento de seu irmão Sidnei Rama.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Luciano,  Thiago,  Nelson,  Avelino,
Everaldo,  Caco e Marquinhos.  Vereador Luciano Rodrigues – 01)  À Sra.  Jaqueline  Borba e  toda
equipe da Escola de Educação Infantil Dalila Oliveira, parabenizando pelo sexto aniversário. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dr. Link, Nelson e Thiago.  02) Parabenizando o Sr.
Paulo  dos  Santos,  pelo  ato  de  entrega  do  Plano  Decenal  de  Assistência  Social.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dr. Link e Nelson. Neste instante o Vereador convocou
a  Comissão  de  Legislação  e  Justiça,  para  terça-feira  dia  10  de  maio,  às  18  horas.  Comissão  de
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Educação e Cultura para quinta-feira dia 12 de maio, às 17 horas e 30 minutos. Vereador Nelson – 01)
Ao Prefeito, c/c à SMICAA e PGM, solicitando que envie a esta Casa o projeto de alvará provisório para
áreas verdes e irregulares no Município. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Thiago, Marquinhos, Caco, Everaldo e Jorge. 02) À SMMA, solicitando a poda de árvores na Av. Justino
Camboim, em frente a Escola Alfredo Juliano, bem como a limpeza da área atrás da Escola. Aprovado
por unanimidade. Vereador Thiago – 01) À AES Sul, solicitando a remoção de um poste que está com
sua base comprometida (podre), correndo o risco de cair sobre a casa ao lado, local onde as crianças
brincam e na calçada onde os pedestres passam, localizado na Rua Dr. Júlio Casado, em frente ao nº
124 – Bairro Freitas. Aprovado por unanimidade. 02) À SMO, atendendo o pedido de moradores, solicita
a troca de paradas de ônibus que estão danificadas na Av. Rubem Berta, próximo ao nº 1019 – Bairro
São José, bem como, a terraplanagem da calçada, pois devido a vegetação os pedestres se obrigam a
caminharem  no  acostamento,  colocando  em  risco  suas  vidas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação  dos  Vereadores  Jorge  e  Nelson.  Vereador  Avelino  –  01)  À SMO,  parabenizando  pelo
excelente trabalho que a Secretaria de Obras, realizou nos Blocos da Cohab, sendo a limpeza geral,
desentupimento  de  canos,  corte  de  grama.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Thiago, Marquinhos, Nelson e Dr. Link. 02) À SMO, solicitando a troca da tampa de boca de
lobo quebrada, na Rua Tiradentes, esquina com a Rua Pinheiro Machado. Aprovado por unanimidade.
Não  havendo  mais  Requerimentos  Verbais  a  serem feitos,  foram lidos  os  Projetos  que  aguardam
pareceres da Procuradoria e das Comissões. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Vereador Dr. Jarbas – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que mais ou menos no final dos anos 90 o
ilustre  médico  e  cardiologista  deste  País,  falecido  recentemente  Dr.  Adib  Jatene,  já  tinha  um nome
consagrado  dentro  da  medicina  nacional  e  internacional,  aventurou-se  pela  política.  Assumindo  o
Ministério da Saúde no Governo Fernando Henrique Cardoso, realizou o trabalho de um monge chinês,
percorrendo gabinetes lá de Brasília, num árduo trabalho para instaurar a CPMF. A CPMF que na época
foi idealizada com o intuito de aliviar o problemas crônicos da saúde pública, durante cerca de três ou
quatro anos, que foi a permanência da CPMF naquela época, foram arrecadados duzentos e vinte e três
milhões de reais, a nossa carga tributária que pagamos de impostos aumentou de 26,1% para 32,2% do
PIB brasileiro, naquele período. Se arrecadou duzentos e vinte e três milhões, mas sabem quanto foi
investido num período mais ampliado de 1996-2007, até corrigido que havia falado em quatro anos, durou
na verdade dez anos. Cento e doze bilhões, apenas a metade desse valor realmente foi investido na
saúde pública, metade disto devem ter chegado aos Municípios, que hoje estão aí com o gargalo no
pescoço pra poder fazer saúde, estão com a corda no pescoço pra poder fazer o seu dever mínimo de
atender nos postos de saúde, estão sem condições até de fazer a campanha da vacina H1N1, porque no
último sábado, meu celular não parou de tocar a partir das duas horas da tarde, que não tinha mais
vacina na grande maioria dos postos do Município. E vejam, que eu poderia chegar aqui e dizer que o
Governo Municipal a Secretaria da Saúde, Prefeito, isto e aquilo, mas ainda prefiro dizer a questão do
pouco dinheiro e poucos recursos, anteriormente fiz Requerimento Verbal, aprovado por unanimidade
inclusive algumas associações, para que a Secretaria informasse a este Poder quantas doses de vacinas
nós recebemos para cumprir o calendário dos grupos suscetíveis, não estamos falando para atender a
população em geral, mas dos grupos suscetíveis, pois pretendemos cruzar essas informações para saber
quanto foi investido pelo Governo do Estado, Federal e do Município, saber o que realmente foi investido
nesta  campanha  de  vacinação.  Poderiam  até  ampliar  este  raciocínio,  porque  na  época  muito  se
levantaram contra a CPMF, até se festejou a extinção dela, mas curiosamente agora ela está voltando,
não sabem se para tapar algum tipo de pedalada fiscal, que tem ocorrido no orçamento, algum rombo no
orçamento que por ventura pode ter acontecido e nem vamos dizer que por má-fé, talvez má-gestão uma
coisa tem que se considerar, agora a verdade que muitos que gritavam contra ela, hoje estão acendendo
vela pela volta deste imposto, encima de todos, nós que não aguentamos mais pagar impostos. Agora se
tivéssemos a certeza que esse valor que vamos pagar, se tivéssemos a certeza que isso vai voltar para o
Município em forma de vacinas, na forma de atendimento, contratação e concurso de profissionais de
saúde qualificados para poder atender a rede pública, até pagaríamos com prazer. Porém, para estar
tampando rombo, no caixa único do tesouro, se for para estar aliviando pedalada ou cobrir buracos no
orçamento o pouco que a CPMF fez, vai fazer ainda menos e aí o que vamos ter é o resultado que
estamos vendo diariamente na imprensa, vacinas em doses insuficientes, falta de médicos nos postos,



CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL
Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081

falta de remédios nas farmácias básicas, pacientes entrando na justiça todo dia e toda hora contra o
Poder Público pedindo providências, porque os doentes não podem esperar e estão no seu direito, mas a
gente não gostaria de que mais uma vez a saúde pagasse o pato da incompetência e desmandos da
gestão do tesouro nacional. Agradeceu e encerrou. Vereador Marquinhos – 06 min. Tempo cedido pelo
Vereador  Jorge.  Cumprimentou  a  todos.  Agradeceu  o  tempo  cedido  pelo  Vereador  Jorge  Barbosa,
dizendo que é o maior articulador político da cidade, antes tinha um chamado fraudador de licitação que
nós botamos a correr  deste Poder Legislativo,  chamado João Luiz Scopel  e aqui  de comum acordo
botamos esse fraudador de licitações a correr desse Plenário. Porque estou falando nesse fraudador de
licitações? Falo porque hoje nós falávamos nos bastidores, um político falar de outros político fica difícil.
Eu pergunto: Quem escapa lá no Congresso Nacional? Eu sempre digo assim no face, não interessa
coxinha ou petralha, roubou, cadeia. Coisa boa que as nossas instituições estão funcionando, o Moro,
olhem aqueles promotores da Lava Jato, agora pediram a prisão do Lula, que coisa boa pois ninguém
está acima da Lei. Foi denunciado o Aécio e aí vai,  não interessa se é do PSDB, PT, PP ou  PSB,
“coxinha ou petralha, roubou, cadeia”. O fato que me chamou atenção e fiz questão de utilizar a Tribuna,
foi um acinte, os políticos já estão desgastados, acho que essa eleição será o maior número de votos
brancos e nulos, porque as pessoas estão com nojo da política e dos políticos e vão preferir pagar a
multa de quatro ou cinco reais, do que se dirigir a votação vai ser um voto de repulsa a classe política.
Teremos que fazer a nossa mea-culpa. E a culpa é de quem? Dos políticos, por exemplo Câmara dos
Deputados  Federais  e  Senado  60%  respondem  Processos.  No  entanto,  o  assunto  principal  desse
pronunciamento é  a respeito  do Vereador  Brambila e pessoas que frequentam os piquetes,  um dos
maiores lazer da nossa cidade é incrível o Sr. Joaquim, até uma pessoa de bem, um homem trabalhador,
homem de confiança do Prefeito. O que ele (Sr. Joaquim) fez? E não foi só o Brambila que falou nos
fatos,  diversas pessoas. Ele colocou o chefe da segurança bêbado. Daí tenho que ser contundente,
veemente, dizendo que ele que manda em Sapucaia, botou o Prefeito a correr, correr entre aspas o
Prefeito Ballin, se sentiu constrangido pela falta de educação daquele chefe entre aspas da segurança,
que ameaçava dar tiros em tudo e todos. Até que chegou o Brambila e disse: Menos, tu não dá tiro em
ninguém, teve que partir pra baixaria, te coloca no teu lugar o bêbado. Em aparte o Vereador Dr. Jarbas
disse duelo de gigantes! Continuando o Vereador Marquinhos disse duelo de gigantes! Botou o bêbado
no lugar dele. Meus parabéns Brambila é isso mesmo, representou o povo de Sapucaia. Dizia muito bem
o Brambila, lá na hora. Não vou dizer um palavrão, com o que tu deve fazer com este revólver? Ele
ameaçava a vida do Brambila e o Brambila disse uma frase popular que cabia ao momento, “cachorrinho
que late não morde”, ele ficou latindo, latindo. Mas eu pergunto: Como que uma empresa terceirizada eu
disse para o Brambila. Marquinhos nem vamos falar nesse assunto. Disse que falaria no assunto para
que sirva de exemplo. Não é um cidadão do mal, não é um mal feitor. É um bêbado! E bêbado, chefe de
segurança, nem aqui nem na conchichina, tem que haver respeito com o dinheiro dos nossos impostos,
pois  contribuímos  e  queremos  uma  contraprestação  de  serviço  atinente  a  valorização  dos  nossos
impostos. Como que o Prefeito vai colocar um bêbado que o fez sair as pressas do piquete, não por
medo, porque ele também estava rodeado da guarda municipal, segurança, mas até constrangido pela
escolha errada que o próprio Prefeito fez. E aí Brambila parabéns, colocou o bêbado no lugar dele. Qual
o objetivo desse pronunciamento? Agora está próximo a semana farroupilha. Será que este bêbado vai
estar lá, chefiando a segurança e causando a insegurança de todos. Portanto, Brambila a tua atitude
pode ter  certeza vai  ser  copiada por  qualquer  um dos nosso Munícipes,  que lá esteja e  paga seus
impostos em dia e quer uma contraprestação de serviços de acordo com a sua carga tributária, que é a
mais alta do mundo. Por isso, não vamos admitir fica aqui o protesto na Tribuna, primeiro esse bêbado,
no mínimo o Senhor Joaquim, substituído, eu o conheço, ele está diariamente no Bar do Faísca. Agora
sóbrio,  lugar de bêbado,  nós sabemos é em casa apanhando de vassoura da mulher.  Agradeceu e
encerrou. Vereador Luciano – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse que fez um Requerimento Verbal
para o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, que está em Plenário e apresentou esta
semana o Plano Decenal, plano para dez anos, onde se expande o serviço a politica pública, aumenta,
avança em prol dos pobres. Noticia também esta semana, muita gente contra o reajuste de 9% no bolsa
família.  Dizem que o bolsa família  é pura e simplesmente assistencialismo, mas tiveram em março
encontro  do  bolsa  família,  reuniram  no  Kuraschiki,  todas  as  famílias  beneficiadas,  foi  um  dia  de
atividades, dialogo com a população que recebe o bolsa família, que tem obrigação de manter o seu filho
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na escola,  informar que escola está o filho,  se transferido tem que dizer  para qual  escola,  ainda a
questão da saúde, tem obrigação de prestar conta da saúde do filho. Então se constrói, uma população,
um povo, com qualidade de cidadania, tendo estudo e saúde e o bolsa família contribui pra isso. Bolsa
família contribuiu também para o desenvolvimento econômico, pois nunca se comprou tanta geladeira,
fogão, por pessoas que saíram da classe da miséria, pessoas que não tinham luz e tem hoje, graças ao
Programa Luz para todos. Então tem luz, tem beneficio, investe na geladeira, fogão, melhorá a qualidade
de alimentação para o filho, melhorá a qualidade de vida para as famílias de baixa renda, então dizer
pura e simplesmente assistencialismo é um erro. A economia mostrou quando se baixou o IPI,  dos
eletrodomésticos por exemplo, deu um salto na economia e quem comprou foi aquela classe que saiu da
miséria  e recebe o  bolsa  família.  Então,  as  pessoas trabalham e ainda tem o Programa,  estão de
parabéns e em Sapucaia são mais de três mil e quinhentas famílias, já chegou próximo a quatro mil,
mas está sempre em permanente entrada e saída de pessoas, pois quando a pessoa consegue superar,
quando tem emprego ou participa de uma cooperativa de trabalho, quando ela é inclusa no mercado de
trabalho essa pessoa tem condições de sozinha sustentar sua família, então outra família entra. Ainda
há as pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família, que não tem condições de trabalhar, pessoas
que tem problemas de saúde, problemas que de fato não consegue muitas vezes nem sair de casa,
muito menos trabalhar, isso é avaliado pela renda per capita. Não tem nenhuma pessoa rica que recebe
o bolsa família e se tiver como já houve é denunciado e certamente vão até o local e são retirados do
Programa, não conhece de fato nenhuma família que recebe indevidamente, se houver tem que ser
denunciado no Ministério Público ou no Programa Bolsa Família, assim tem que ser, porque só assim se
constrói um País de verdade, com honestidade, investindo e apoiando aquele que precisa e vai dar valor
a esses projetos, que vão superar a vulnerabilidade do nosso povo brasileiro. Agradeceu e encerrou. Os
demais inscritos dispensaram seus tempos. Em questão de ordem o Vereador Everaldo disse que, na
última Sessão o Presidente da Casa, pediu para que a Comissão de Serviços  Urbanos, Habitação e
Segurança, entrassem em contato com a DAER, para averiguar a situação da ERS 118. A reunião ficou
agendada para o dia 11 de maio, às dezesseis horas. O Vereador Presidente, disse que os buracos já
foram tapados e se era sobre isto, nem adianta irem lá. 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 e cinco 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, 03 de maio de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO 
                (Avelino Barbeiro)  
               Vereador Secretário           
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