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                         Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis (27.09.2016),
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 58ª 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. JARBAS (PSDB); EVERALDO (PRB); NELSON (SD); MARQUINHOS (PSB); Dr. LINK (PT);
THIAGO (PSDC); JORGE (PSD); 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 – Secretário, a leitura de um trecho
bíblico. Passou-se ao  ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE:  O Vereador Avelino – Secretário, fez a
leitura dos Expedientes Recebidos: Justificativa de ausência da Sessão Plenária do dia 29.09.2016 –
Vereador Volmir,  Justificativa de ausência da Sessão Plenária do dia 29.09.2016 – Vereador Jarbas,
Ofícios 1527/2016, 1528/2016, 1560/2016, 1561/2016, – Gabinete do Prefeito, Protocolo 4275 – Gabinete
do Governador, Processo 16/04.35-0016436-4 – DAER, Indicação 105 – Vereador Caco, Indicação 110 –
Vereador Thiago;  ATA nº 9815, que foi aprovada por unanimidade, sem retificação nem alteração.
Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das Indicações: PROC. n° 20.098/16 –
INDICAÇÃO n° 105/16 – “Determina a marcação de vagas para estacionamento de pessoas idosas
em todas as esquinas existentes na área central da cidade e dá outras providências. ” NESTA DATA,
foi  aprovado  por  unanimidade  em  única  discussão  e  votação. PROC.  n°  20.099/16  –
INDICAÇÃO n° 110/16 – “Ao Prefeito Municipal, solicitando recapeamento asfáltico na parte faltante
da  Rua  Dona  Antônia,  Bairro  Sial.”  NESTA DATA,  foi  aprovado  por  unanimidade  em  única
discussão e votação. Requerimentos Verbais:  Vereador EVERALDO – 01) À SMO, com cópia à
SMST,  solicitando a colocação de um quebra-molas na Avenida Justino Camboim, esquina com
a Américo Vespúcio. Aprovado por unanimidade. 02) À SMO, com cópia à SMST,  solicitando a
colocação de um quebra-molas na Avenida João Pereira de Vargas, na proximidade do Mercado
São Luís. Aprovado por unanimidade.  Vereador MARQUINHOS – 01)  Ao Prefeito e Vereador
Jorge, parabenizando o nobre Vereador pelo excelente requerimento verbal, no qual solicitou a
colocação de quebra-molas na Rua Mariano do Canto, esquina com a Rua Maurício Cardoso.
Aprovado por unanimidade. 02) Ao Vereador Link, voto de repúdio ao nobre Vereador por estar
em cima de um caminhão proferindo baixarias contra o seu adversário político Marcelo Machado.
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Link. Vereador VOLMIR – 01) À SMO,
solicitando desentupimento/hidrojateamento do bueiro na Rua Professora Eleonora Correa, em
frente ao número 22,  no Bairro Ipiranga.  Aprovado por unanimidade.  02) À SMO, solicitando
providências  para  conserto  de  bueiro  na  Rua Valdemiro  Machado,  esquina  com Rua Madre
Paulina,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Avelino.
Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, com cópia à SMSMU, solicitando reforçar a manutenção da
iluminação pública de nossa Cidade. Aprovado por unanimidade.  Vereador NELSON – 01) Ao
Prefeito e SMST SMO, parabenizando pela colocação de dois quebra-molas na Rua Mariano do
Canto. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Jorge.  02)  À SMO, cópia ao
Prefeito, solicitando desobstrução de bocas de lobo na Travessa Avelino Silveira. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Jorge.  Vereador  THIAGO  –  01) À  AES
SUL,solicitando poda de galhos que estão entre os fios de alta tensão na Rua Nely Alves da
Silva, frente ao número 317, Loteamento Jardim Américo, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado
por  unanimidade.  Vereador  AVELINO  –  01) Ao  Prefeito,  com  cópia  à  SMSMU,  solicitando
limpeza geral no Arroio José Joaquim. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador
Jorge.  Vereador LINK – 01) À Fundação Getúlio Vargas, Prefeito e SMS, parabenizando pela
inauguração da  UPA 24 horas.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores
Avelino, Luciano e Nelson. 02) Ao Vereador Marquinhos, homenageando o nobre Vereador, por
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causa  de  um  video  no  qual  é  feita  uma  homenagem  ao  “Marcelo  Negrão”.  Aprovado  por
unanimidade.”  Vereador JARBAS – 01)  Ao Prefeito, com cópia à SMS, cumprimentando pela
inauguração da UPA 24 horas e a preocupação em relação com o que será feito na área de SPA
do  Postão,  o  qual  deixou  vários  bairros  desassistidos.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Jorge e Nelson. Foram lidos os Processos que aguardam Pareceres.
Neste momento é solicitado a retirada do  PROC. nº 20.087/2016 –   Origem do Vereador José
Carlos Dutra dos Santos ( Caco) - “Determina a marcação de vagas para estacionamento de
pessoas  idosas  em  todas  as  esquinas  existentes  na  área  central  da  cidade  e  dá  outras
providências”. NESTA DATA, a retirada foi aprovada por unanimidade. Neste momento se retiraram os
Vereadores Link, Volmir, Jarbas, Thiago e Luciano. Não havendo processos a serem votados, passou-
se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Marquinhos – 06 min. Cumprimentou a
todos. Começou falando que ia se solidarizar com o Vereador Thiago Batista, mas disse que mais uma
vez ele se ausentou do plenário. Falou que deseja se solidarizar não só com o Vereador Thiago Batista,
mas com o partido PP. Argumentou para vermos a situação, quem votar no candidato a Vereador Thiago
Batista,  os votos serão nulos de pleno direito,  sendo assim inviabilizou a candidatura do Partido PP.
Argumentou que esta situação irá prejudicar vários candidatos, como por exemplo Fernando Índio, Cleber
Conselheiro, Valdirzinho, amassando o barro. Disse que a candidatura do Vereador Thiago Batista foi
impugnada via  decisão  judicial,  portanto  devemos  respeitar.  Discorreu  que  o Partido  do  Gordo  está
concorrendo com apenas 14 candidatos a Vereador, e esta situação inviabilizará a candidaturas desses
cidadãos. Falou que o Vereador Thiago Batista disse que está sendo ameaçado por pessoas de outras
religiões, mas que ele deve se cuidar dos candidatos do PP, pois esses têm motivos para pegar ele.
Disse que o Vereador  Thiago Batista  já  levou uma surra  de um candidato  e  pode levar  mais  uma.
Argumentou que não está fazendo apologia ao crime, pelo contrário, disse que deseja se solidarizar com
esses candidatos que no dia a dia investiram em uma campanha eleitoral e por causa de uma decisão
judicial e do egocentrismo do Vereador Thiago Batista, que é religioso, mas que cometeu um pecado e
acabou prejudicando esses candidatos. Falou que o Vereador Thiago Batista não será perdoado pela
justiça divina e nem pelo Poder Judiciário, pois quem irá pagar os prejuízos destes candidatos, pois
alguns tiveram que se afastar de suas atividades para concorrer nesta eleição. Falou que quem deve
pagar estes prejuízos é o Vereador Thiago Batista, que sempre preferiu cargos ao invés de legislar e
fiscalizar  neste  poder  público.  Argumentou  que  podemos  denominar  isso,  Thiago  Batista  não  e  sim
“Thiago Carguista”, ou “Thiago Fujão”. Disse que é fujão, pois não fica mais na sessão plenária, mas
porque talvez a consciência esteja pesando pela injustiça feita com esses pré-candidatos. Falou que o
Vereador Thiago Batista se diz um homem religioso, um homem de Deus, mas o que está acontecendo
nesta situação não é de um homem de Deus. Disse que isso que está acontecendo é muito parecido com
aquela estrela maldita do PT, que hoje se esconde atrás do azulzinho, onde tivemos um exemplo agora
aqui com o candidato a Prefeito Dr. Link que reconheceu a baixaria que ele esta convivendo diariamente
com o Vilmar Ballin ladrão. Falou qual a moral que o “Thiago Carguista” tem para chegar numa igreja e
pastorar suas ovelhas. Disse que acha que as únicas ovelhas que ele poderá pastorar, não será com o
azulzinho, não será com a palavra de Deus, mas lá no inferno vermelho com Lúcifer. Finalizou dizendo
que isso não é coisa de religioso, não de pessoa de Deus e sim de coisa do Diabo e assim é Thiago
Batista. 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 trinta
minutos.  Determinou a lavratura desta Ata, que será pelo mesmo  assinada e pelo Vereador Avelino -
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, 27 de setembro de 2016.
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