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Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis (02.06.2016), 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  29ª  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);  LUCIANO  (PT);  NELSON  (SD);
MARQUINHOS (PSB); JORGE (PSD); THIAGO (PSDC); Dr.  JARBAS (PSDB); 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  Barbeiro  –
Secretário,  a  leitura  de  um  trecho  bíblico.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  PEQUENO
EXPEDIENTE: Passou-se à  Leitura  dos Expedientes  Recebidos:  Mensagem Executiva nº
18/16; PROC nº 20.055/2016 – Projeto de Lei Legislativo de Origem do Vereador Avelino;
Convite da SMH, para a 6ª Conferência Nacional das Cidades; Convite da Associação do
Movimento Tradicionalista de Sapucaia do Sul; Convite da Guarda Municipal; Ofc. nº 174/16 –
SMS; Ofc. nº 189/16 – Correios; Ofc. do Ministério da Educação;  Ofc. nº 175/16 – SMS;
ATAS nºs 9749 e 9764, que foram aprovadas por unanimidade, sem retificações nem
alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE: Passou-se  aos
Requerimentos Verbais: Vereador Dr. JARBAS – 01)   Ao Sr. Jaider, conhecido como “Piruka”
e o seu companheiro “Faustão”, parabenizando pela passagem do aniversário do Programa
Vitrine  Campeira,  da  Rádio  Equipe.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores  Caco,  Avelino,  Thiago,  Nelson,  Luciano  e  Volmir.  02) Aos  proprietários  e
funcionários  da  Cafeteria  Davina,  cumprimentando  pelo  excelente  espaço  colocado  a
disposição do público. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco,
Avelino, Dr. Link, Marquinhos e Nelson.  Vereador EVERALDO – 01)  À SMSMU, solicitando
recolhimento  de  lixo  e  entulhos  na  Rua  Aratiba,  nº  1179,  Bairro  Fortuna.  Aprovado  por
unanimidade.  Vereador  MARQUINHOS  –  01)  À  SMST,  solicitando  sinalização,  pintura
amarela de proibido estacionar, na Rua Antonio Vieira, COHAB Blocos, pois o caminhão de
lixo não consegue adentrar no local. Aprovado por unanimidade. 02) À SMSMU,  solicitando
limpeza nas calçadas da Avenida Mauá. Aprovado por unanimidade. 03) À Ouvidoria da SMS,
solicitando que examine o comportamento de determinada funcionária, conforme denúncias,
pois  a  mesma marcou  horário  de  consulta  errado  e  o  paciente  deixou  de  ser  atendido.
Aprovado por unanimidade. Vereador VOLMIR – 01) À SMO, solicitando conserto de buraco
na  Rua  Pereira  de  Vasconcelos,  em  frente  ao  nº  118.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Thiago, Nelson e Jorge. 02) À SMSMU, solicitando melhorias no
calçamento da Rua Querino Jorge Andrade Neto, Bairro Paraíso. Aprovado por unanimidade
com associação do Vereador Avelino.  Vereador JORGE – 01)  Ao Prefeito, c/c à SMSMU,
solicitando  maior  atenção  quanto  a  iluminação  pública  do  Município,  que  está  precária.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Nelson,  Thiago,  Volmir  e
Everaldo.  Vereador NELSON – 01) À SMS, solicitando a viabilização do retorno do 3º turno
no Posto de Saúde do Bairro Fortuna, que é de suma importância para aquela comunidade.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Dr. Jarbas e Jorge. 02) Ao
Deputado Estadual Jorge Pozzobon, solicitando esclarecimentos das razões pelas quais está
trancando o Projeto dos novos tabelionatos de Sapucaia do Sul. Aprovado por unanimidade,
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com associação  do  Vereador  Luciano.  03) Ao  Sindicato  de  Vigilantes  de  São  Leopoldo,
solicitando que envie  à  esta  Casa Projeto  de Lei,  de suma importância,  que  refere-se a
vigilância vinte e quatro horas nas Agências Bancárias, para entrar em pauta o mais breve
possível.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  THIAGO  –  01) À  SMSMU,  solicitando  a
retirada de lixo e entulho da Rua Edu Viegas, em frente ao nº 161, Bairro Ipiranga. Aprovado
por unanimidade. 02) À SMSMU, solicitando a retirada de galhos, na Rua Mariano do Canto,
em frente ao nº 365, Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade.  03) À SMSMU, solicitando
troca  de  lâmpadas  na  RS118,  em  frente  ao  nº  4639,  Bairro  Walderez.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson e Jorge. Vereador AVELINO – 01) Ao
Corpo de Bombeiros do nosso Município, parabenizando pela passagem do seu dia, pelo
excelente serviço prestado, pois arriscam suas vidas em prol da comunidade. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Dr. Link e Caco.  02) À SMSMU, solicitando
retirada de galhos na Rua Felipe Camarão. Aprovado por unanimidade, com associação do
Vereador  Jorge.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:   Vereador
VOLMIR – (06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que estamos vivendo em nosso Estado
nos últimos dias muito frio, temos muitas pessoas que precisam de nosso auxílio, no que
refere-se a doação de agasalhos, atitude que todos devemos ter, doar roupas para quem está
precisando,  sendo que na  última terça  feira,  o  Vereador  Orador  não se  fez  presente  na
Sessão, por estar acompanhando seu filho no Hospital Santa Casa, em Porto Alegre, que ao
sair  do  Hospital  observou  diversas  pessoas  que  literalmente  passavam frio,   por  isso  a
necessidade de começarmos a ter consciência. Falou que vivemos uma crise em nosso País,
em nosso Estado e também em nosso Município,  muitas pessoas desempregadas e que
diariamente batem nos gabinetes dos Edis pedindo um emprego,  pessoas que batem na
Farmácia Popular e na Farmácia do Município e não conseguem medicação, dirigindo-se o
Vereador  Orador  ao  Vereador  Nelson  dizendo  que  todos  aguardam  a  Audiência  com  o
Secretário de Saúde para fazer tantos questionamentos, pois quando um Secretário diz a um
cidadão que é advogado e não é médico, já está admitindo a sua incompetência, não deveria
estar como Secretário da Saúde, um Vereador quando vai fiscalizar um órgão público está no
seu direito constitucional e o Vereador Orador tem feito isto.  Disse que estamos em um ano
eleitoral, mas não se deve sair as ruas falando mau das pessoas, isso é muito feio, tem sido
oposição a atual administração desde o primeiro dia do seu mandato, todos sabem disso, não
concorda o Vereador  Orador  de maneira  alguma com a condução da política  atual,  uma
cidade onde o Prefeito se esconde da comunidade, onde a gestão pública não é transparente,
ou é transparente só para amigos, mas nem por tudo isso irá falar mau da pessoa do Prefeito,
da pessoa dos administradores,  o Vereador  Dr.  Link  por exemplo,  é amigo do Vereador
Orador, as pessoas tem que entender isso, não se deve sair falando mau das pessoas, a
política de nossa cidade tem que começar a mudar, começando pelos próprios políticos. Falou
que em almoço ouviu de um empresário, que o mesmo estava muito triste por ter demitido
doze funcionários, ficando o Vereador Orador também triste pois são doze famílias que ficam
sem o seu “pão de cada dia”, o mesmo empresário dizia que a culpa de tantas coisas que
estão acontecendo  é de todos nós, é da população, pois a maioria vence, infelizmente a
situação não irá melhorar nos próximos meses, dando como exemplo quando se faz muita
festa, muita cervejada, gasta-se muito dinheiro, daqui a pouco o dinheiro termina e ficam as
dívidas, teremos então que pagar esta conta, assim também o que está acontecendo em todo
o país, teremos nós que pagar toda essa farra, irregularidades até no Bolsa Família, apontado
pelo Tribunal de Contas, ressaltando o  Vereador Orador que o seu próprio filho recebeu uma
notificação  para  participarem  juntos  de  uma  reunião  sobre  o  Bolsa  Família,  fato  que
imediatamente o Vereador Volmir passou para a Secretária que corrigiu o erro, pois nunca o
filho do Vereador havia recebido Bolsa Família, a notificação foi encaminhada  erroneamente,
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é necessário começar analisar e refletir sobre toda esta situação, esta conta iremos todos
pagar muito caro, tudo que está acontecendo no País, no Estado, no Município, quem vai
pagar  é  o  cidadão,  é  quem  trabalha,  isto  é  triste,  temos  que  começar  a  mudar  nossa
sociedade, capacitar as pessoas, dar condições as pessoas, para que cada uma conquiste
suas coisas com seu próprio suor, visto que aprendeu o Vereador  Orador com seu pai, que
trabalhava e aposentou-se  na antiga Siderúrgica,  com apenas terceiro  ano primário que
somente damos valor para o que conquistamos com nosso suor, conquistar seu alimento não
como  uma  esmola.  Agradeceu  e  encerrou.   Vereador  EVERALDO  –  (06min.)  –
Cumprimentou a todos. Disse que   realmente é como o Vereador Volmir falou, pois toda a
sociedade passa por uma terrível crise. Segundo os economistas, as perspectivas não são
boas. É doloroso ver um pai de família desempregado, não ter o provento para seus filhos, é
lamentável,  relembrando fatos  da  história,  quando houve uma enorme crise nos Estados
Unidos, chamada de “a depressão de mil  novecentos e vinte e nove”, situação na qual  o
Presidente dos Estados Unidos disse que só sairiam daquela crise com trabalho. Disse que
no dia primeiro de junho foi o Dia da Liberdade de Impostos, citando isto pois, não bastasse
recessão, desemprego, o nosso País é um dos países com maior carga tributária do mundo,
todo país tem que arrecadar seus impostos para a população ter seus serviços mais básicos,
é necessário arrecadar, mas o problema está em como são distribuídos esses impostos,  os
impostos vão para Brasília, mas o que retorna ao município é muito pouco, a máquina pública
suga a maioria dos impostos, sustentar a máquina pública é muito pesado, quem paga os
impostos é a população, sendo que, no Dia da Liberdade de Impostos alguns municípios
venderam gasolina à R$ 1,95 sem impostos, em Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas, a
mesma gasolina que chega a ser vendida por R$ 3,79. Uma grande diferença que é paga em
impostos, bem como, acontece com muitos outros produtos, os impostos aumentam muito o
valor de tudo, sendo necessário acontecer urgentemente uma reforma tributária no Brasil,
embora muitos Governos tenham pregado isso,  ninguém mais retomou o assunto,  pois  a
população brasileira trabalha de primeiro de janeiro a trinta e um de maio só para pagar
impostos,  daqui  a pouco irão trabalhar  até setembro,  outubro,  enfim, ressaltando que em
pesquisa, foi mostrado que nos anos oitenta o brasileiro trabalhava setenta dias para pagar
impostos, nos dias de hoje já estão trabalhando mais de cento e cinquenta dias, isso tem que
ser  refletido,  empresas  estão  demitindo  funcionários,  devido  a  recessão,  devido  a  carga
tributária, assim seus produtos serão vendidos mais caros, por sua vez terão menos vendas,
menos produção, sendo que, o que revolta a população são os serviços públicos que devido a
esta forte carga tributária que temos, não são revertidos em serviços públicos, como saúde,
como educação digna para nossa população, ressaltando que houve um fato muito triste, de
que, em cidades do interior, hoje foi cortado o transporte municipal de estudantes, devido a
falta de repasse do Governo do Estado, que está sem dinheiro, ou seja, para onde vai a
grande arrecadação de impostos que temos, vai para sustentar a máquina pública, que tem
sido  muito  pesada.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Dr.  JARBAS  –  (06min.) –
Cumprimentou a todos. Disse que referente a reforma tributária, ela é uma das faces, agora é
oficial, o Brasil chegou no fundo do poço, lá não tem mola pra voltar, estamos assistindo o
sucateamento dos municípios, justamente pela ausência de uma reforma tributária, tudo que
compramos tem imposto, desde o pãozinho, o leite, o café, cerca de quarenta por cento é
imposto, além de, no final do ano virem os tributos e em março vir o “leão” e “arrancar uma
perna” da gente, mas a contrapartida não faz jus ao que se arrecada, não se tem educação
de qualidade, segurança de qualidade, não se tem saúde de qualidade, assunto que segundo
o Vereador Orador poderia falar até o outro dia de manhã,  mas a reforma tributária é uma das
facetas que compete a classe política trabalhar, mesmo estando em um município, pois é
justamente no município que se consegue olhar para a população.  A população não tem
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condições de confrontar um Deputado, um Ministro de Estado, um Senador, mas irá cobrar
dos Vereadores,  eventualmente do Prefeito,  sendo que,  se os Edis  não se dispuserem a
cobrar desse representantes citados,  para vir o que é nosso por direito, foi trabalhado muito
aqui em Sapucaia do Sul para isso, foi votado por todos os Vereadores. O Orçamento para o
ano de dois mil e dezesseis, é por volta de cento e sessenta e cinco milhões de reais. Disse
que de acordo com dados do IBGE, embora um pouco defasado, que foi feito em dois mil e
dez, anotou que nosso Município tem por volta de cento e trinta e seis mil habitantes, mas
sabemos que é mais do que isso,  dá mais de um milhão de reais para cada morador da
cidade, mas, no entanto, vemos o estado em que as coisas estão, que a reforma tributária
passa necessariamente por uma reforma política, acabar com esta simbiose nefasta entre
empreiteiras de amigos e Governo Federal, que loteia o Estado. Para manter isso  ela faz uso
desses impostos que nós pagamos aqui, comprometendo o retorno que os municípios fazem
direito,  fala o Vereador Orador não apenas de reforma tributária ou política, mas também
reforma sanitária, pois vemos mosquitos voando para todo lado, em nosso país, o qual daqui
alguns  dias  irá  sediar  uma olimpíada,  que  vai  ser  a  vitrine  do  mundo,  sendo que pistas
desabam todos os dias, uma recentemente no Rio de Janeiro, mosquitos soltos em todos os
cantos,  ainda  assim,  tem  o  Vereador  Orador  que  aguentar  muitas  vezes  dizerem  que
Sapucaia do Sul  e o Estado do Rio Grande do Sul diminuíram nos últimos trinta dias as
incidências de infecções por mosquito, ressaltando que só pode diminuir mesmo, com o frio
os mosquitos não vão simplesmente desaparecer, eles  estão apenas no seu estado natural e
evolutivo de inatividade, esperando  o próximo verão, todos devem ver bem e cobrar em
meses como novembro e dezembro, quanto vai estar o índice de infecções por mosquito nos
Estados do Sul. Nesse momento de muito frio é que é a hora de tentar eliminar esses focos,
mas aí caímos na história de que não temos dinheiro, lembrando o Vereador Orador que leu
notícia dizendo que três diretores de presídio pediram demissão alegando falta de recursos
para ter condições de continuar com seu trabalho, sendo que hoje em dia nossas prisões são
verdadeiras masmorras medievais, onde as pessoas ficam atiradas lá só maquinando o mau,
não há reabilitação, não há estímulo para que esses apenados tenham uma contrapartida e
possam oferecer algo no final de suas penas, que não ainda mais revolta e mais violência,
assim sem sequer falar em reforma educacional, pois país nenhum sai do fundo do poço, sem
um sistema de educação acessível  e eficiente, mas vemos a dificuldade das pessoas em
conseguir uma simples vaga nas creches, que o município não tem, indagando o Vereador
Orador onde vai todo esse dinheiro que é arrecadado, deveria retornar para cá, mas não
ocorre, pois o que retorna são só mais atribuições. Hoje todos os municípios, em nosso país
tem que fazer educação fundamental, tem que fazer segurança com a Guarda Municipal, tem
que  fazer  saúde,  logo  logo  vão  querer  que  o  município  também  faça  patrulhamento  de
fronteira, é o que está faltando, assunto que irá aprofundar em um outro momento. Agradeceu
e encerrou. Vereador JORGE – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou dizendo que está
complicada a situação da saúde no Município, mas só vemos quando nos deparamos com
problemas com um familiar ou alguém bem próximo,  medicação sempre faltando na farmácia,
existe muita demora para consultas, citando como exemplo, a esposa de um ex funcionário da
Secretaria de Obras, que está com câncer, mas recebeu a informação de que irá demorar por
volta de quinze dias para agendarem a biopsia, sem contar depois o tratamento, casos como
esse, gravíssimo, de vida ou morte, que não podem esperar, a comunidade vem pedir ajuda
aos Vereadores, mas no entanto, os Edis não podem ir à Secretaria de Saúde, lá não são
atendidos, querem que o paciente vá até lá, independente se tem condições de se locomover
ou não,   se o  paciente  se apresenta com um Vereador  perguntam porque veio  com um
Vereador, ou seja, o atendimento é péssimo, sendo que o Vereador Orador sempre criticou o
Secretário que lá estava, considera um absurdo o descaso com a Saúde em nosso Município.
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Falou sobre a limpeza na cidade, relembrando que existe lei para quem joga lixo nos locais
impróprios,  mas  não  há  fiscalização  e  essas  pessoas  não  são  multadas.  Disse  que  a
iluminação pública  também tem sido um descaso com a população, se na Estrada do matão
que vai  para São Leopoldo  a  iluminação é péssima,  pior  ainda  nos Bairros,  onde existe
comunidade,  onde esta  comunidade paga pela iluminação,  mas não recebe o serviço de
qualidade. Em certos locais existem até cinco pontos de iluminação contínuos queimados.
Disse que os buracos nas ruas de toda cidade, o total descaso, na maneira errada de fazer o
trabalho, o que faz com que não dure nada os remendos, o descaso é tão grande que parece
que a população é cega, os Vereadores não adianta falar, pois os administradores não estão
se importando, isto tudo em um ano de eleição, indagando se há alguma coisa ainda, que
possa salvar essa administração. 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 cinquenta e cinco 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, 02 de junho de 2016. 
                                                                                                
                                                                                  
                                                                               JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS

                       (Caco) 
             Vereador Presidente 

            AVELINO MAZZUCHELLO
                  (Avelino Barbeiro) 
                 Vereador  Secretário
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