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Aos  quatorze  dias  do  mês  de  junho  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis
(14.06.2016), 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
32ª 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); EVERALDO (PRB); MARQUINHOS (PSB); NELSON (SD); JORGE
(PSD); Dr. JARBAS (PSDB); 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  a  Leitura  dos  Expedientes  Recebidos:  Convite
ACIS; Ofc. nº 07/16 – SMTCES/PROCON; Ofc. nº 26/16 – SMEL; ATA nº 9756, que foi
aprovada por unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO
DO  GRANDE  EXPEDIENTE: Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador   Dr.
JARBAS  –  01)  À  Capela  Santo  Antônio,  no  Bairro  Fortuna,  cumprimentando  pelas
comemorações em homenagem ao Dia de Santo Antônio. Aprovado por unanimidade,
com  associação  dos  Vereadores  Dr.  Link,  Volmir,  Nelson  e  Luciano.  02) À  SMAS,
solicitando  informações   sobre  o  trabalho  no  Albergue  Municipal.  Aprovado  por
unanimidade.   Vereador EVERALDO – 01) À SMO, solicitando o conserto de buraco na
Rua Campo Verde, nº 226, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Marquinhos e  Volmir.  02)  À SMEC, solicitando providências  urgentes
quanto ao muro da Escola Auralícia Xaxim Bes, Bairro Novo Horizonte. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Avelino, Dr. Jarbas, Marquinhos, Volmir,
Jorge, Nelson e Thiago.  Vereador MARQUINHOS – 01)  À SMO, solicitando colocação
de quebra-molas  na Rua dos Sabiás,  próximo a Escola Walmir  Martins,  Loteamento
Colina Verde. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Nelson.  02) Ao
Governador do Estado, c/c à CORSAN, solicitando que acompanhe a Lei Federal que
individualiza  o  pagamento  do  valor  da  taxa  por  residência,  seguindo  o  entendimento
dessa, principalmente nos condomínios residenciais existentes antes da aprovação da
Lei. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores   Volmir, Dr. Jarbas e Dr.
Link. 03) Ao Prefeito, c/c à Guarda Municipal, solicitando policiamento ostensivo no Bairro
Silva,  com foco  principal  na  entrada  e  saída  dos  alunos  nas  escolas.  Aprovado  por
unanimidade,  com associação dos Vereadores Everaldo,  Dr.  Jarbas,  Nelson e  Volmir.
Vereador VOLMIR – 01) À SMST, c/c  à  SMO, solicitando relatório com as seguintes
informações: quantas demandas de colocação de quebra-molas deram entrada na SMST,
desde  01.01.2015  até  a  presente  data;  quantos  foram  autorizados  neste  período  e
encaminhados a SMO para execução; quantos foram executados neste período e quais
os locais. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Thiago, Nelson,
Jorge  e Dr. Jarbas. 02) À SMO, solicitando a troca da tampa de boca de lobo na Avenida
Copacabana em frente ao IF Sul, bem como, solicita que seja analisada a possibilidade
de ser colocada outra boca de lobo no local. Aprovado por unanimidade, com associação
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dos Vereadores Dr.  Jarbas e Caco. 03) À  SMSMU, solicitando limpeza e retirada de
entulhos na Rua Nilo  Pires de Lima, em frente ao nº  09,  Bairro  Lomba da Palmeira.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Thiago, Dr. Jarbas e Nelson.
Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, solicitando informações sobre as cadeiras de rodas
destinadas ao HMGV, em especial a razão pela qual a cadeira que era para vir para a
Casa do Trabalhador ainda não chegou, se a verba foi  destinada para a compra das
mesmas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Volmir,
Marquinhos,  Avelino,  Nelson,  Thiago  e  Caco.  Vereador  LUCIANO  –  01) À  SMEC,
parabenizando pela apresentação do Projeto Giro Preventivo – Prevenção ao uso e/ou
abuso de drogas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Avelino e
Dr. Link. 02) À SMEC,  c/c à Coordenadoria da Educação Especial, parabenizando pela
apresentação do Projeto “O atendimento  educacional especializado – AEE na educação
de  jovens  e  adultos  –  EJA”.  Aprovado  por  unanimidade. 03) À  EMEI  Hugo  Gerdau,
parabenizando pelos quinze anos de existência da Escola. Aprovado por unanimidade,
com associação  dos Vereadores  Caco,  Avelino,  Dr.  Link,  Thiago e  Nelson.  Vereador
NELSON – 01)  Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando o asfaltamento da Rua Dionísio de
Moraes,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação dos Vereadores
Thiago,  Caco,  Everaldo  e  Volmir.  02) À  SMICAA,  solicitando  maior  fiscalização  nas
Agências Bancárias, que todos cumpram a “lei dos biombos”. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Thiago, Jorge e Dr. Link. 03)  Ao Prefeito, c/c à SMO e
SMST,  solicitando  avaliação  no  trânsito  da  Rua  Dionísio  de  Moraes,  pois  não  era
permitido carretas, caminhões, que agora estão passando e a maioria das casas estão
rachadas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Everaldo, Dr. Link
e Marquinhos.  Vereador THIAGO – 01)   À Mesa Diretiva desta Casa, solicitando que
seja feita uma galeria de fotos de todas as Vereadoras que passaram por esta Casa para
que fique registrado a atuação dessas mulheres na Câmara. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Nelson, Luciano, Jorge, Volmir, Marquinhos e Dr. Link.
02) À SMSMU, solicitando a retirada de lixo da calçada na Rua Santa Catarina, em frente
ao nº 71, Bairro Dhiel. Aprovado por unanimidade. 03) À SMSMU, solicitando a retirada de
lixo da calçada da Rua Estácio de Sá, em frente ao nº 488, Bairro Silva. Aprovado por
unanimidade,  com associação dos Vereadores Dr. Jarbas, Jorge e Nelson.  Vereador
AVELINO – 01) À SMST e SMO, solicitando que refaçam toda a sinalização na Avenida
Justino Camboim,  tanto pintura de faixas de segurança, enfim, bem como, operação tapa
buracos.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Volmir.  02) Ao
Funcionário  do Setor de Arrecadação, Sr. Marlon, parabenizando pelo excelente trabalho
que vem desenvolvendo. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Caco.
03) À SMO, solicitando operação tapa buracos na Rua José de Alencar. Aprovado por
unanimidade. Vereador Dr. LINK – 01) Às Escolas: João Freitas, Justino Camboim, Maria
da Glória  e Otaviano Silveira,  parabenizando pelas belas festas juninas realizadas no
último sábado. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, c/c à SMMA e Secretaria de
Meio Ambiente do Estado, solicitando se possível, fazer a poda ou supressão de uma
paineira que encontra-se no pátio da Escola Érico Veríssimo. Aprovado por unanimidade.
Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereador JORGE – (06min.)
–  Cumprimentou  a  todos.  Falou  sobre  a  situação  que  pacientes  estão  passando  ao
chegar  no  Hospital  e  não  ter  nenhuma  cadeira  de  rodas,  para  se  locomoverem,
ressaltando que quando tem que criticar, faz críticas, mas sempre que tiver situações para
elogiar irá elogiar, referindo-se ao trabalho e atendimento realizados pela Senhora Loredi,
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em contra partida criticou o trabalho de determinado médico que ao invés de dar atenção
ao paciente dava atenção ao seu celular, o mesmo médico não deu nenhum medicamento
ao paciente e ainda mandou o mesmo para casa, dizendo que deveria ir ao posto de
saúde do seu Bairro, ressaltando o Vereador que combinou que levaria o paciente no
postinho do seu Bairro no dia seguinte, mas não deu tempo, o irmão do paciente teve que
levá-lo para um hospital de Porto Alegre,  já fez uma bateria de exames e vai ficar lá
vários dias, o mesmo paciente que foi mandado embora de nosso hospital. Desta forma
quando tinha que o Vereador Orador elogiar o atendimento no hospital sempre elogiava,
mas hoje o atendimento já não está tão bom, não admite o atendimento ruim, pois estão
os  Vereadores  aqui  para  além  de  legislar,  também  fiscalizar,  esclarecendo  seu
requerimento a respeito das cadeiras de rodas, pois foi destinada verba aqui da Câmara
para  essa  compra,  sendo  que  uma  das  cadeiras  era  para  a  Casa  do  Trabalhador,
infelizmente estão assim os órgãos públicos, não sabe o que acontece com os recursos,
que não chegam nos seus destinos, também esclarecendo acerca da situação de escolas
onde  os  alunos  fazem  gincana  para  conseguirem  comprar  papel  higiênico,  esponja,
detergente,  entre  outras  coisas.  Em  aparte,  o  Vereador  Marquinhos  disse  que  seria
importante conseguir uma cadeira de rodas também para o Posto de Saúde do Bairro
Silva,  pois  a existente lá  está totalmente depredada,  se uma pessoa um pouco mais
pesada precisar  não tem como utilizá-la.  Continuando o Vereador  Orador  ressaltou a
importância das cadeiras de rodas para o público que irá usá-las. Agradeceu e encerrou.
Vereador  LUCIANO  –  (06min.)  – Cumprimentou  a  todos.  Disse  que  os  seus  três
requerimentos  feitos  essa  noite  foram  direcionados  à  Educação,  sendo  que  ontem
receberam a visita de Manoel Soares, que é Coordenador Estadual da CUFA – Central
Única das Favelas, que em reconhecimento ao trabalho de combate e enfrentamento às
drogas, veio ao nosso município dar continuidade à esse trabalho, que é de formação e
muitas vezes, em um momento lúdico, citando o exemplo  do grupo rad, faz com que o
jovem use bem o seu tempo, trabalhando expressão corporal,  sendo o grupo rad muito
bem premiado inclusive, então vem esta pessoa reconhecida a nossa cidade, Senhor
Manoel  Soares,  para trabalhar a formação de nossos professores e pedagogos, para
que possamos aprofundar e melhorar sempre este enfrentamento ao mundo das drogas,
um problema no mundo todo, ressaltando que, quando estava na Secretaria de Educação
recebeu  muitas  pessoas  para  trabalhar  esse  tema,  trabalhou  muito  com  PROERD,
DENARC, Conselho Municipal  de  Combate  às  Drogas,  que são pessoas preparadas,
agora em continuidade a esse trabalho os professores estão tendo formação necessária,
para  trabalhar  com  alunos  da  rede  municipal,  quem  sabe  estender  isso  até  a  rede
estadual de educação também. Disse que também em seus requerimentos parabenizou
o  pessoal  da  educação  especial,  que  apresentaram  um  projeto  executado  aqui  em
Sapucaia,  salas  de  recursos  também para  alunos  da  EJA –  Educação  de  Jovens  e
Adultos, que hoje também tem atendimento especializado das salas de recursos, que são
salas  onde  alunos   que  tenham alta  habilidade,  deficit  de  aprendizagem,  precisa  de
atendimento individualizado, enfim, tem  um pedagogo especializado que irá atender este
aluno individualmente,  assim vendo qual a área que precisa mais ser desenvolvida, a
novidade é que essas salas agora estão também nas escolas infantis, para que desde
criança, vão ajustando e acertando, tendo o conhecimento em todas as áreas e assim
avançar,                                                                                                                     pois as
vezes o aluno não passa de ano, por conta de dificuldades em apenas uma matéria,  a
repetência faz com que o mesmo fique sem estímulo de continuar, com a estima baixa, as
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vezes  desistindo  de  estudar,  mas  devido  a  projetos  como este  da  sala  de  recursos,
trabalhos como este, cerca de quinhentos alunos deixaram de ser reprovados, no ano de
dois mil e quinze, para dois mil e dezesseis,  as salas foram ampliadas, este ano cerca de
oitocentas crianças serão atendidas, crianças que estão ali trabalhando e desenvolvendo
suas habilidades. Agradeceu e encerrou.  Vereador Dr. LINK – (06min.) – Cumprimentou
a todos. Disse que levará as reivindicações do Vereador Jorge a Senhora Loredi, isso se
o próprio Vereador Jorge  não quiser levá-las pessoalmente, ressaltando que até mesmo
o familiar  do  paciente  pode levar  suas queixas diretamente  na Ouvidoria  do  Hospital
Getúlio Vargas, que não irá poupar ninguém, será aberto sindicância contra o médico,
para avaliar  a sua conduta, para avaliar  o que houve nesse atendimento.  Falou que
trabalha no Hospital Getúlio Vargas a vinte e nove anos, nesse tempo já viu muitas coisas
lá dentro, já viu até pessoas que não eram médicos apresentarem carteirinha falsa  e
atenderem pacientes normalmente, já viu um rapaz baleado no peito entrar andando no
hospital, em contra partida já viu um paciente  com problemas psiquiátricos entrar deitado
em uma maca, muito bem acomodado, mesmo assim não se pode desfazer da evolução
que vem  ocorrendo em nosso hospital, apenas por causa de um atendimento específico
de  um  profissional  específico,  pois  o  atendimento  emergencial  está  muito  bom,
antigamente ninguém queria ser atendido lá,  o hospital  tinha o apelido de matador,  a
evolução vem ocorrendo, esse problema citado de mau atendimento, não é o habitual, já
viu o Vereador Orador muitas vidas serem salvas em nosso hospital, existem profissionais
muito qualificados em todos os setores, o hospital evoluiu muito realmente. Disse que a
área  da  saúde  é  um  problema,  pois  nunca  se  vai  atender  a  todos  com  a  mesma
qualidade, nunca se vai satisfazer a todas as pessoas, mesmo que sejam atendidas muito
bem dez pessoas e apenas uma pessoa não seja tão bem atendida, irão falar deste único
atendimento  ruim,  a  notícia  vai  para  as  redes  sociais  e  se  dissemina  e  acaba
enegrecendo  a imagem do nosso hospital. Falou que vê o bom atendimento dentro do
Hospital,  inclusive gestantes de outros municípios pedem para ter seus filhos aqui  no
Hospital Getúlio Vargas,  as pessoas dos municípios ao redor de Sapucaia valorizam o
nosso hospital, que está sempre de portas abertas e não renegam a ninguém que procure
a sua ajuda, não desqualificando jamais um excelente trabalho que está sendo realizado,
devido  a  um  caso  específico,  que  tenha  ocorrido.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador
MARQUINHOS – (06min.) – Cumprimentou a todos. Em aparte o Vereador Jorge disse
que diferentemente do que o Vereador Dr. Link falou, raramente vai ao Hospital, mas as
poucas vezes que vai realmente sempre foi muito bem atendido pela funcionária Loredi,
que o Vereador Dr. Link viu alguém muito parecido com o Vereador Jorge, pois este não
vai todos os dias ao hospital, mas é necessário confirmar que o trabalho da funcionária
Loredi é excelente, bem como, sobre a Farmácia do Município, não é verdade o que o
Secretário de Saúde disse que há remédios suficientes para atender a população, está
faltando de tudo, não há medicação suficiente. O Vereador Orador disse que   gostaria de
viver na cidade tão falada e propagandeada pelos petistas, um lugar perfeito,  onde o
hospital é muito bom, onde há medicações suficientes para população, onde as cirurgias
estão  em  dia,  onde  não  faltam  médicos,  enfim,  ressaltando  o  Vereador  Orador  que
perguntou ao Secretário de Saúde se tinha alguma ligação a chegada de um caminhão de
remédios com a candidatura de um petista,  Dr.  Link, mas o Secretário de Saúde não
respondeu, como também não tem nada haver a limpeza da cidade com a candidatura do
Dr. Link, embora seja o Dr. Link um gênio, está pecando com este desgoverno, que a oito
anos vem destruindo,  acabando  com nossa  cidade,  como já  destruíram o  Brasil  e  o



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

Estado. Disse que sobre o requerimento do Vereador Thiago, para fazer uma galeria de
fotos nessa Casa,  de todas as  mulheres que foram Vereadoras neste Poder Legislativo,
achou  o  Vereador  Orador  excelente,  sugerindo  inclusive  que  na  mesma Sessão  que
forem  entregues  títulos  de  cidadão,  se  faça  uma  homenagem  a  essas  mulheres,
ressaltando que é necessário ter Vereadoras nesse Plenário, pois a presença delas faz
um ambiente  melhor,  até  nos  debates,  pois  cuidam mais  o  palavreado.  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 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, 14 de junho de 2016. 
                                                                                                
                                                                                  
                                                                               JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS

                       (Caco) 
             Vereador Presidente 

            AVELINO MAZZUCHELLO
                  (Avelino Barbeiro) 
                 Vereador  Secretário
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