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                         Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis (12.05.2016),  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 24ª 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);  Dr.  LINK  (PT);  THIAGO  (PSDC);  Dr.  JARBAS  (PSDB);  AVELINO  (PMDB);
EVERALDO (PRB); NELSON (SD); JORGE (PSD); CACO (PMDB); MARQUINHOS (PSB) 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: Projeto de Lei Legislativo –
Origem da Mesa Diretora - “Concede reajuste anual aos vencimentos dos servidores da Câmara de
Vereadores de Sapucaia do Sul (Poder Legislativo), no percentual de 9,83% (Nove vírgula oitenta e três
por cento) para o exercício de 2016; Ofício nº 062/16 – Secretaria Municipal de Educação; Ofício nº
062/2016 – COMCIDADE; Convite da Associação Sapucaiense de Doadores de Sangue; ATAS nº 9751
e 9753, que foram aprovadas por unanimidade, sem retificações nem alterações.  Passou-se ao
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos  Verbais:  Vereador  Caco  –  01)  Ao  Prefeito,
solicitando a colocação de mais um médico para o Posto de Saúde do Bairro Fortuna. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dr. Link e Volmir. 02)  Ao Presidente Interino Michel
Temer,  desejando que realize um bom Governo.  Aprovado por unanimidade,  com a associação dos
Vereadores Marquinhos, Volmir, Jorge, Nelson, Dr. Jarbas e Thiago. Vereador Dr. Link – 01) Ao Corpo
de  Enfermagem  da  FMGV  e  Superintendência  da  FMGV,  parabenizando  pelo  Dia  do  Enfermeiro.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Avelino, Luciano, Thiago, Dr.
Jarbas, Jorge e Caco. 02) Ao Prefeito, c/c à SMS e Corpo de Enfermagem do Município, parabenizando
pelo Dia do Enfermeiro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos,
Avelino, Luciano, Thiago, Dr. Jarbas, Jorge e Caco. Vereador Dr. Jarbas – 01) Ao Prefeito, c/c à SMO,
solicitando a pavimentação adequada na Rua Amapá, Bairro Três Portos. Aprovado por unanimidade,
com a associação do Vereador Volmir. 02) Ao Prefeito, c/c às SMSMU e SMO, solicitando a retirada de
entulhos e galhos da Rua Rui Ramos, Bairro Silva. Aprovado por unanimidade. Vereador Everaldo – 01)
À Brigada Militar, solicitando policiamento ostensivo na Rua Djalma Sassi. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Marquinhos, Volmir, Jorge, Nelson e Dr. Link. Vereador Marquinhos
– 01)  Ao DETRAN, no sentido de garantir em todo o Estado do Rio Grande do Sul, a presença de
Advogados nos julgamentos dos Recursos às multas de trânsito.  Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Dr. Link e Nelson. 02) À SMS, solicitando esclarecimentos sobre a falta de
medicamentos  na  Farmácia  Municipal.  Aprovado  por  unanimidade.  03)  Parabenizando  a  Secretaria
Municipal  do Trabalho, pelos serviços prestados. Aprovado por unanimidade,  com a associação dos
Vereadores Nelson,  Jorge,  Luciano e Dr.  Link.  Questão de Ordem o Vereador Volmir  solicitou ao
Presidente da Comissão de Saúde, a convocação da Comissão para irem no dia 13 de maio (sexta-feira)
ou no máximo dia 16 de maio (segunda-feira), conversarem com o Secretário da Saúde. Disse que
esteve em 12 de maio, na Farmácia Municipal, das 13 horas até às 13 horas e 20 minutos, e doze
pessoas  saíram  sem  nenhum  medicamento,  porque  não  tinha  a  medicação  e  também  não  havia
nenhuma relação dos medicamentos faltantes.  Disse ter  solicitado à Farmacêutica Juliane,  que não
forneceu, alegando que não estava autorizada. Disse ainda que há uma denúncia muito grave, que
todos  os  meses,  “porém  ela  não  confirmou”,  está  havendo  descarte  muito  grande  de  medicação.
Descarte de medicação! A Comissão precisa ver o que está acontecendo, porque é inadmissível que as
pessoas vão até lá, porque em qualquer cidade, há um local que tem a relação dos medicamentos
faltantes. As pessoas vão até lá, saem sem medicamentos e os funcionários da Secretaria estão lá para
atender bem a população, mas não conseguem devido a falta dos medicamentos. Disse que precisam
que o Secretário dê uma explicação plausível. Vereador Nelson – Presidente da Comissão de Saúde,
disse que amanhã entrará em contato com o Secretário e ver se ele consegue atender a Comissão
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amanhã a tarde, caso contrário irão segunda-feira, às 14 horas.  Questão de Ordem o Vereador Dr.
Link, disse que esteve com o Secretário da Saúde e segundo ele dentro dos próximos 15 dias, toda
medicação estará reposta de novo. Houve atraso devido a Licitação e os laboratórios só entregam com o
número de empenho. Vereador Volmir – 01) À SMSMU e SMMA, solicitando a revitalização de toda a
calçada ao redor da Praça General Freitas, Centro Sapucaia do Sul. Aprovado por unanimidade, com a
associação  dos  Vereadores  Dr.  Link,  Caco,  Luciano  e  Marquinhos.  02)  À  SMO,  solicitando  o
desentupimento e hidrojateamento na rede de esgoto da Rua Dona Rosinha Joaquina da Silveira, sendo
na última quadra desta rua, entre o “Largo do Paiaço”, até o Arroio José Joaquim, Bairro Sete. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Thiago, Nelson, Jorge e Caco. Vereador Jorge –
01)  À Brigada Militar, solicitando o patrulhamento ostensivo em toda a grande Vargas. Aprovado por
unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Marquinhos,  Nelson,  Thiago,  Everaldo  e  Dr.  Link.
Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, c/c à SMDS, solicitando a cedência do prédio do antigo CRAS do
Bairro  Vargas,  para  a  comunidade.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores
Marquinhos, Volmir e Jorge. 02) Ao Prefeito, solicitando a construção de uma ponte, sobre o Arroio José
Joaquim, próximo ao Campo do Vera, no Bairro Sial. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Jorge e Marquinhos.  Vereador Thiago – 01)  À SMSMU, solicitando a retirada de lixo e
entulho que está obstruindo a calçada da Rua São Luiz, em frente ao nº 552 – Bairro Jardim. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Nelson. 02) À Brigada Militar, solicitando o
patrulhamento  ostensivo  no  Bairro  Walderes.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Marquinhos,  Nelson  e  Jorge.  Vereador  Avelino  –  01)  À  Brigada  Militar,  solicitando  o
patrulhamento ostensivo no Bairro Alcina. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Thiago,  Marquinhos,  Nelson  e  Jorge.  Vereador  Dr.  Link  –  03)  À  Superintendência  da  FMGV,
parabenizando  pela  construção  da  sala  do  trabalhador  no  Hospital  Getúlio  Vargas.  Aprovado  por
unanimidade,  com a associação dos Vereadores Marquinhos,  Nelson e  Thiago.  Não havendo mais
Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos os Projetos que aguardam pareceres da Procuradoria
e  das  Comissões.  Às  dezenove  horas  e  vinte  e  cinco  minutos,  a  Sessão  foi  suspensa  para  as
Comissões apresentarem pareceres ao Projeto de reposição salarial. Reaberta a Sessão, às dezenove
horas e trinta minutos. O Vereador Caco – Presidente da Casa, solicitou a aquiescência do Plenário para
incluir em votação o Projeto. Foi aprovado por unanimidade. PROC. nº 20052/2016 – Origem da Mesa
Diretora – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO - “Concede reajuste anual aos vencimentos dos servidores
da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul (Poder Legislativo), no percentual de 9,83% (Nove vírgula
oitenta e três por cento) para o exercício de 2016”. NESTA DATA, foi aprovado por unanimidade, em
1ª discussão e votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Everaldo
– 06 min.  Cumprimentou a todos.  Falou sobre os últimos  acontecimentos  no País,  o  processo que
resultou no afastamento da Presidente Dilma, por até 180 dias, para que ela possa formular a defesa e
logo  será  no  Senado  o  Processo  de  Impechament.  Esperam que  haja  a  retomada  do  crescimento
econômico do País,  pois a  economia está  engessada,  devido a crise política  no País,  há empresas
fechando, na GM em Gravataí,  foram demitidos mais de trezentos funcionários; empresa que estava
construindo a ponte do Guaíba também demitiu trezentos funcionários, a Gerdau em Sapucaia,  está
prestes a demitir, não demitiu no ano passado porque os funcionários em acordo com a empresa abriram
mão da reposição salarial. Disse que o Presidente em exercício, tem grande desafio pela frente e nós
torcemos para que tudo dê certo, seja para a economia, geração de empregos, há muito desemprego,
pais de família sem dinheiro para o sustento. Espera que após a crise política as coisas comecem a voltar
ao normal, que a economia responda de maneira positiva, porque está afetando em todas as áreas no
País, Estados e Municípios. Afeta a segurança, inclusive hoje foram feitos três Requerimentos Verbais,
solicitando segurança nos bairros, a população sente-se insegura, além da falta de policiais também não
tem condições de combater a criminalidade. Esperam dias melhores e todos torcem para isto. Disse que
o Brasil  é  um dos Países que mais arrecada impostos,  a carga tributária é  muito  alta,  a população
trabalha por volta de cinco meses para pagar impostos e é mínimo o retorno, pois faltam investimentos na
saúde, segurança e tantas outras áreas, e geralmente sofrem com isso as pessoas mais carentes. Falou
sobre a reposição salarial dos servidores, não houve aumento, os Vereadores também teriam direito, mas
abriram mão em respeito a população, pois o Município de Sapucaia do Sul, também não vive um bom
momento econômico. Agradeceu e encerrou.  Vereador Dr. Jarbas – 06 min.  Cumprimentou a todos.
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Disse que seria chover no molhado, dizer que esperam do Governo Interino que por ora se inicia, dias
melhores  para  o  País.  Acompanhou  o  discurso  do  Presidente  Temer,  foco  inicial  na  retomada  do
crescimento, geração de empregos, que sem dúvida alguma é o melhor programa social que pode haver.
Disse que não entrar na questão de quem saiu e porque, mas há um certo desabafo que precisa ser dito,
pois hoje se encerrou no País, um ciclo de treze anos, número cabalístico de total desprezo, pra não dizer
perseguição à classe médica no País, além do maior sistema de sabotagem do sistema público de saúde
que o País já acompanhou. Nesse anos de fastos para a saúde pública, pode se destacar e até fazer um
comparativo com outros anos, a estratégia da saúde da família, que representou grande avanço, foram
criados os grandes planos de financiamento de saúde, que posteriormente começaram a ser pedalados e
não foram cumpridos. Se procurou vetar a Lei do Ato Médico, abrindo mão da maior obrigação que o
médico tem com o paciente, que é de atendê-lo e fazer o correto diagnóstico na doença que a comete.
Esse Governo que por  ora  sai,  invadiu,  destruiu  e humilhou os Conselhos de Medicina do País,  ao
permitir que qualquer um que fizesse qualquer curso em qualquer lugar, pudesse exercer a medicina. Não
aprovou e se posicionou contra a carreira nacional dos médicos, tentou achacar a classe médica, ao
retirar o título de médico dos diplomas do médicos recém formados, o que prejudicaria enormemente
qualquer pós graduação de qualquer médico desse País, que quisesse se especializar e trazer o melhor
tratamento para seu paciente. Liberaram a vontade abertura de faculdade de medicina em qualquer lugar,
em qualquer prédio por matizes ideológicas, que não vem a caso serem discutidas, e muitas vezes
projetos com estofa de gestão como tivemos aqui. O câncer da saúde, em parceria com a Unisinos, foram
atirados a margem da história da classe médica desse País. Qualquer médico estrangeiro pode chegar
no Brasil, não precisa revalidar seu diploma, sai atendendo a população. Jogaram, acho que foi o crime
mais grave que se cometeu, jogaram a população do País, contra a classe médica ao dizerem que os
médicos  eram  culpados  pelo  caos  que  hoje  está  a  saúde  pública.  Ainda  mais  grave,  pernicioso  e
criminoso, em treze anos não houve um reajuste da tabela de procedimento do SUS, o que resultou no
empobrecimento do sistema de saúde do País. Hoje, qualquer fratura de fêmur, o médico recebe oitenta
reais para operar, se não operar bem, carrega aquela sequela com aquele doente para a vida inteira. Não
se cumpriu e isso é um dos apontamentos do Tribunal de Contas da União, não se cumpriu o orçamento
mínimo de saúde para o nosso País, conforme o que a Constituição preconiza, o que levou então ao
sucateamento da saúde no País,  incentivaram uma prática perniciosa,  em Sapucaia  também somos
vítimas do famigerado leilão por  médicos,  inclusive se vê muitos Municípios,  anunciando em jornais
salários para médicos que não vão conseguir cumprir, porque os Municípios estão quebrados, pois nesse
Governo, além de empobrecer o Sistema de Saúde, também os Municípios aí se anuncia salários que
não poderão ser cumpridos para atrair profissionais. Aí vem dizer que técnico de saúde, formado em
Cuba com dois anos de estudo, sabem mais que qualquer médico do País, que estudam seis anos de
faculdade, fazem três anos de residência, será que sabe menos que um técnico em saúde cubano, que
vem para o País e ninguém exige carteira, documento nem diploma, nem coisa nenhuma, simplesmente
atiram ele na frente da população, para atender. Disse já ter perdido o cabelo, na área da saúde e nesse
aspecto não está aqui para discutir quem está certo ou errado, mas para a classe médica do País, foi
uma benção a queda deste Governo, porque os últimos grandes programas de financiamento da saúde
não foram feitos nos últimos treze anos. Desafio quando foi criada a Estratégia em Saúde da Família, em
1994, quem sucateou a Estratégia em Saúde da Família, nos últimos treze anos. Finalizou dizendo que
pode retornar este assunto a qualquer hora, com dados e números de quanto foi investido em saúde nos
últimos anos nesse País.  Agradeceu e encerrou.  Vereador Jorge – 06 min.  Cumprimentou a todos.
Iniciou falando sobre o pronunciamento na última Sessão, quando critica veemente ao Secretário da
Saúde, porém não é de hoje que o Secretário da Saúde faz deboche dos Vereadores. Comentou que
enquanto era o  Presidente  da Comissão de Saúde,  o  Secretário  os tratava com descaso não dava
atenção,  inclusive  certa  ocasião  o  Vereador  Volmir  quase  virou  uma  mesa,  pelo  desrespeito  no
tratamento com os Vereadores e hoje quer ser Vereador. Em aparte o Vereador Marquinhos questionou:
O que houve de grave na última Sessão? Continuando o Vereador Jorge disse que o Vereador Avelino,
usou muito bem as palavras e foi parceiro todas as vezes e muitas vezes fez várias faláceas. O aparte do
Vereador Avelino....(não gravou áudio). Continuando o Vereador Jorge disse que o seu descontentamento
não é com o Secretário atual, mas sim o antigo, todos os Vereadores sabem, inclusive a  Bancada do PT
foi parceira em brigas que tiveram com o Secretário. Em aparte o Vereador Marquinhos, disse ter ouvido
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murmúrios, que parece que o Secretário da Saúde dividia salário, com não sei quem, com não sei quem,
um pegava do outro. Essa baixaria! Até agora não ficou esclarecido, não entendeu. Será que vão ficar só
no murmúrio ou realmente o salário é dividido? Essa é a curiosidade, até para esclarecer ao Plenário.
Continuando o Vereador Jorge disse  “isso não saiu da minha boca,  então seria deselegante se eu
dissesse isso, mas o descontentamento com o Secretário não é de hoje e todo mundo sabe”. Em aparte o
Vereador Marquinhos, questionou mas saiu da boca de quem? Continuando o Vereador Jorge disse: “Não
cabe a mim ficar citando nomes”.  Mas todos sabem foi  um Secretário que prestou mal  serviço para
Sapucaia e os dias deles estão contados no Município. Falou ainda, sobre os últimos acontecimentos a
nível de Brasil, o descaso com a população. Disse não ser apego ao Presidente Lula, mas com ele isso
não acontecia, porque ele tinha habilidade junto aos Deputados e Senado, o que a ex-Presidente Dilma,
não teve, por  isso a situação chegou a este ponto.  Espera que o Presidente interino, faça um bom
trabalho que Deus ilumine o caminho dele, acredita que alguma coisa boa vai acontecer, deu pra ver hoje
parece que ele tem maior harmonia entre os poderes, porque sozinho ninguém governa. Agradeceu e
encerrou. Vereador Marquinhos – 06 min. Tempo cedido pelo Vereador Caco. Cumprimentou a todos.
Disse que vai falar em tempo cedido pelo Vereador Caco – Presidente da Casa, por isso não vai tecer
critica a situação e nem a administração, comportamento ético. Falou a frase que o Vereador Avelino usa
sempre “Nós devemos homenagear as pessoas enquanto estão vivas”. Por isso encontra-se presente no
Plenário o Ratão, nem sabe o nome dele. Conheceu o Ratão, que é exemplo de cidadania. Na época da
ditadura militar, foi quando o conheceu. Nesta época era guri, estava em frente a casa, no Bairro Primor,
havia uma festinha e viu quando parou um camburão do exército, desceram oito soldados na época da
ditadura. O Ratão era soldado e se achava com razão, os soldados arbitrariamente deram voz de prisão
ao Ratão.  Resultado,  não  é  piada,  ele  nocauteou os  oito  soldados  e  botou  a  correr.  No  quartel,  o
Comandante o chamou e mais os oito soldados e questionou: Como esse bagaceira do Ratão reage com
os oito? Os solados responderam que tentaram e não conseguiram, ele nos botou a correr. Resultado o
comandante liberou o ratão e recolheu os oito ao xadrez. Outra história do Ratão, boate nas imediações
da casa do Ratão. Ele como cidadão e isso é cidadania, também época da ditadura, foi na Delegacia,
porque o dono da boate fazia churrascada na Delegacia; foi na Prefeitura, o dono da boate amigo do
Prefeito, também não fez nada, foi então ao Juiz que na época era o Barbosinha e pediu que fosse
tomada  uma  atitude,  se  não  fosse  ele  mesmo  tomaria.  Barbosinha  disse:  Então  toma!  A  boate
funcionando, som alto, O Ratão, quebrou todos os seguranças a pau e quebrou toda a boate, resolveu a
situação. Foram se queixar para o Barbosinha que chamou o Ratão. Ratão alegou que poderia tomar as
minhas providências.  Barbosinha o liberou.  Ratão exercício da cidadania,  um gerente já saudoso da
CEEE, o Ratão funcionário da CEEE, determinou que ele fizesse o corte da luz. Ratão respondeu: Mas
me criei nesta cidade, agora andar cortando luz. É uma ordem? Ordem é para ser cumprida! Olhou a
relação e esse eu posso dizer o nome (não gravou), que é amigo do gerente, gosta das pessoas ricas é
desse  que  vou  cortar.  Cortou.  O  Gerente,  chamou:  Ratão,  volta  imediatamente  este  é  meu  amigo.
Quando chegou, o gerente com a dedo na cara do Ratão. Ratão segurou o dedo do gerente, pegou a
cadeira e a mesa largou encima do gerente. Isto é atitude de cidadão! O gerente disse: Ratão vai lá
cumprir ordem de corte. O Ratão cumpriu rigorosamente, chegou num asilo e o Ratão cidadão do bem
disse de Asilo não vou cortar, não cometeu nenhum crime. 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 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, 12 de maio de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO 
                (Avelino Barbeiro)  
               Vereador Secretário           
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