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Aos  vinte  e  seis  dias  do  mês  de  abril  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis
(26.04.2016), 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 20ª
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); MARQUINHOS
(PSB); Dr. LINK (PT); CACO (PMDB); LUCIANO (PT); NELSON (SD); Dr. JARBAS (PSDB);
THIAGO (PSDC);  JORGE  (PSD);  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:  Proc.  nº  20.048/2016 –
Projeto de Lei Legislativo de origem do Vereador Marquinhos; Ofc. nº 141/2016 do Cartório de
Registros Públicos;  Ofcs.  de nºs 665/16,  666/16,  667/16,  668/16,  669/16,  670/16,  671/16,
todos  da  PGM;  Ofcs.  do  Ministério  da  Educação;  ATA nº  9736,  que  foi  aprovada  por
unanimidade,  sem retificações  nem alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE: Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereador AVELINO – 01) À Gerência
local  dos  Correios,  c/c  à  Superintendência  dos  Correios,  solicitando  que  sejam tomadas
medidas  urgentes  visando  a  entrega  em  dia  das  correspondências  endereçadas  aos
moradores  de  toda  cidade.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores
Caco,  Dr.  Link,  Volmir  e  Marquinhos.  02)  Ao  Sr.  Darci  e  familiares,  condolências  pelo
falecimento de sua filha.  Aprovado por unanimidade,  com associação dos Vereadores Dr.
Link, Nelson e Marquinhos. Vereador THIAGO – 01) À SMSMU, solicitando troca de lâmpada
na Avenida Ruben Berta, entre os nºs 841 e 1019. Aprovado por unanimidade.  02) À Igreja
Assembleia  de  Deus  parabenizando  pelo  belíssimo  Congresso  do  Circulo  de  Oração  de
Sapucaia do Sul. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Dr. Link,
Everaldo, Marquinhos e Volmir.   Vereador NELSON – 01) Ao Prefeito, c/c à SMO e SMSMU,
solicitando  providências  quanto  a  canalização  de  esgoto  no  Loteamento  Santa  Luzia.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Dr. Link, Everaldo,
Marquinhos e Volmir.  02) Aos Correios, solicitando retorno de requerimento feito e aprovado
por unanimidade nessa Câmara no sentido de efetivar um número  maior de carteiros para
nosso Município. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Thiago, Jorge,
Volmir e Marquinhos.   Vereador LUCIANO – 01) À UAB e SMED, parabenizando pela aula
inaugural  de  espanhol  realizada  neste  dia  26  de  abril.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Caco, Thiago, Volmir e Marquinhos. 02) Ao PROCON, solicitando
fiscalização  quanto  ao  tempo  das  filas  nos  supermercados,  hipermercados  e
estabelecimentos congêneres. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Dr. Link, Nelson e Marquinhos.  Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, c/c à SMS, solicitando
que  seja  regularizado  a  distribuição  de  fitas  de  medição  de  glicose.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Nelson e Marquinhos.  02) Ao Prefeito,
c/c à Vigilância Sanitária, solicitando que seja feita vistoria na Rua Alfredinho, nº 398, Bairro
Jardim América, pois existe um grande acúmulo de lixos e água parada no referente endereço
gerando um foco de ratos e mosquitos. Aprovado por unanimidade.      Vereador VOLMIR –
01)  À SMSMU, c/c  à  SMMA,  solicitando a eliminação de um foco de lixo  localizado na
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Avenida Açoriana, ao lado do nº 2271, Bairro São José. Aprovado por unanimidade,  com
associação dos Vereadores Marquinhos, Nelson, Jorge e Thiago. 02) À SMSMU, solicitando
limpeza e pintura na passagem subterrânea de pedestres no túnel que liga as Avenidas João
Pereira  de  Vargas  e  Ruben  Berta.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Thiago e Marquinhos. Vereador MARQUINHOS – 01) Aos familiares do Sr. Jorge
Marcelino da Silva, condolências pelo seu falecimento. Aprovado por unanimidade, será em
Nome  do  Poder  Legislativo.  02) À  BM,  c/c  à  Guarda  Municipal,  solicitando  policiamento
ostensivo em frente a Escola Miguel Gustavo, nos horários de entrada e saída. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Volmir e Everaldo. 03) Ao Prefeito, c/c à
SMS e Ouvidoria da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, solicitando que apurem denúncia
feita pelo facebook, quanto ao motorista de ambulância da SAMU, que estacionou em uma
loja de móveis para fazer compras. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador
Everaldo.  Vereador EVERALDO – 01) À SMSMU, solicitando troca de suporte do poste de
iluminação na Rua Novo Hamburgo, em frente ao nº 515, Bairro Santo Agostinho. Aprovado
por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Marquinhos.  02) À  SMST,  solicitando
sinalização viária e divisão de pista na Estrada dos Ramires em toda sua extensão. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos, Thiago, Nelson e Jorge.
Vereador Dr. JARBAS – 01) Ao Prefeito, c/c à SMO e SMSMU, solicitando a retirada de
galhos,  restos  de  obras,  na  Rua  Imperatriz  Teresa  Cristina,  Bairro  Dhiel.  Aprovado  por
unanimidade,  com associação dos  Vereadores  Volmir  e  Thiago.  02)  À EBCT –  Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, disponibilização do Código de Endereçamento Postal –
CEP,  aos  lotes  e  moradores  da  Rua  Paes  Lemes,  no  trecho  novo,  Bairro  Parque  Joel.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Everaldo, Volmir e Marquinhos.
Vereador Dr. LINK – 01) Ao Piquete Memórias do Passado, parabenizando pelos 19 anos de
fundação, sendo o “Tio Beno” um dos fundadores, participando até hoje, com muita vontade e
garra nas atividades do Piquete. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Thiago, Nelson, Caco, Volmir e Avelino.  Vereador CACO – 01) À Comissão de Serviços
Urbanos desta Casa, solicitando que seja realizada uma visita ao DAER e ao DNIT, referente
a situação péssima em que encontra-se a  RS118,  bem como,  alguns pontos  na BR116.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Thiago e  Nelson.  Vereador
NELSON  –  01)  Ao  Cartório,  parabenizando  pela  mudança  de  endereço.  Aprovado  por
unanimidade.  Neste  instante  se  retiraram  os  Vereadores  Thiago  e  Caco;  assumindo  a
Presidência  dos  Trabalhos  o  Vereador  Dr.  Link.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereador JORGE – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou
falando sobre a falta das fitinhas para controle de diabetes e de várias medicações, pois tem
ouvido diversas reclamações da população referentes ao assunto. Disse que o Município tem
obrigação de fiscalizar os terrenos onde há acumulo de lixo, água parada, mosquitos, etc,
mesmo sendo terrenos particulares a Prefeitura tem que fiscalizar, autuar o dono do local para
que tome as devidas providências,  pois  as doenças que o mosquito transmite  são muito
perigosas e difíceis de tratar. Falou sobre os remendos localizados realizados em diversas
ruas do município, todos mau feitos e em diversas situações  ficam abertos nas avenidas da
cidade, bem como, ressaltou também a péssima iluminação pública existente, mas que é
paga   pela  população,  mesmo  pagando  não  se  tem   o  retorno  merecido.  Agradeceu  e
encerrou.  Vereador  LUCIANO  –  (06min.  +  06min.  cedidos  pelo  Vereador  Caco) –
Cumprimentou a todos. Iniciou retomando a pauta da semana passada, que foi a questão da
merenda, que não foi tratado com a devida seriedade, foi mal entendido, mal interpretado,
pois  quando  falou  que  algum  Vereador  não  conhece  a  cidade,  não  quis  dizer  que  não
conhece ruas, mas que é necessário conhecer a cidade, no sentido do seu governo e ter
propriedade para falar, pois não falou de nenhuma empresa, falou do SENE, que é o Serviço
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de  Nutrição  Escolar,  é  um  Setor  dentro  da  SMED,  com  profissionais  concursados,  que
trabalham com seriedade, onde tem empresa é em São Paulo, onde está havendo muita
corrupção e o Governo é do PSDB. Disse que não falou ao Vereador Volmir que ele não
trabalha, sabe que o mesmo é um trabalhador, também o Vereador Orador assinou a carteira
com  quatorze  anos,  quando  foi  menor  aprendiz  do  SENAI,  trabalhou  dez  anos  como
eletricista, além de ser professor, coisas que muito lhe honram. Falou que quanto a merenda,
foi Secretário de Educação por um ano e oito meses, sempre atendeu a Comissão desta
Casa, mas o Vereador Volmir nunca estava presente, portanto, não disse que o Vereador
Volmir não trabalha, mas sim que não consegue dar conta dos compromissos que assume,
sendo que, outros Vereadores também trabalham, mas participam das Comissões e se fazem
presentes, considera que quando Vereadores assumem uma Comissão tem que encarar e
trabalhar. Falou que   no ano passado técnicos de Brasília vieram para Sapucaia, passaram
uma semana aqui, visitaram escolas, almoçaram, circularam na cidade, aprovaram a merenda
em seu parecer técnico, dando como exemplo o café, que não é obrigação mas é distribuído,
se comparar a merenda daqui com outros municípios, segundo o Vereador Orador a nossa é
melhor, em seu tempo como Secretário visitou as escolas, almoçou nas escolas, sendo que
existem cinco refeições, não arroz com chuchu como dizem, assim como, um dia haviam
pessoa que gritavam que o Prefeito Marcelo era ladrão, no entanto agora não gritam mais,
também dizem que o Vereador Orador é muito novo, com pouco tempo de casa, embora
considere importante  a experiência,  mesmo sendo novo foi  requisitado para a  Educação,
aceitou e aceitaria novamente, pois considera que  tem condições de fazer um bom trabalho,
pois embora esteja ocupando a cadeira a pouco tempo, já acompanha os trabalhos nesta
Casa  já  a  muito  tempo,  dando  como  exemplo,  quando  o  Vereador  Marquinhos  gritava
chamando o Prefeito Marcelo Machado de ladrão, isto que é conhecer a história da cidade,
isto que é participar ao máximo de tudo. Ressaltou que foi falado em tom de arrogância sobre
números de votos, esclarecendo que representa não os seus votos, mas sim todos os votos
de sua chapa, de todos os candidatos, foi a chapa mais votada da cidade,  não há desacordo
entre colegas do seu partido, pois tem certeza que se estes colegas estivessem aqui estariam
apoiando a sua fala, considera que não adianta gritar porque não põe medo e ninguém é
surdo, entende que existe uma posição raivosa ao fazer o Vereador Orador um requerimento
parabenizando um Secretário e um Setor,  que não é uma empresa, a “bancada da raiva”
levanta e começa a gritar, sem conhecer este Setor, sugerindo que devem tanto conhecer
melhor, como também conversar e tirar dúvidas, não devem ser contra simplesmente por ser
contra, ninguém espera uma atitude dessa de um Vereador, isso não é correto. Falou que
hoje é a primeira vez que vem a Tribuna depois da votação do “impeachment”,   onde houve
votos em nome de várias coisas, se existem pessoas com problemas de corrupção tem que
ser presos independentemente de partidos, bem como, citou como um exemplo, a operação
“lava jato” que não deve perder força mas sim continuar investigando mais ainda, ressaltando
o Vereador Orador que os cinco Deputados do Partido Progressista estão arrolados nesta
investigação, considera que votaram sim a retirada de muitos benefícios como prouni, mais
educação, a retirada de milhões de brasileiros da linha da miséria, mas no entanto recebem
mesada da “lava jato”, no entanto toda a bancada do PP está arrolada na “lava jato”,  ainda
com  muita  cara-de-pau  votam  sim  contra  a  corrupção,  o  Vereador  Orador  é   contra  a
corrupção e acha que todos tem que ser contra corrupção e se um dia concordarem com a
corrupção devem entregar seus mandatos, bem como, considera este microfone uma arma
que muitos não sabem usar. Falou que a Polícia Federal deve continuar seu trabalho,   que
Michel Temer assumindo a Presidência algumas das tarefas é aliviar a lava jato, tirar direitos
trabalhistas,  até mexer no salário mínimo, bem como, outro Senador que fará discurso na
votação do impeachment, será Ronaldo Caiado, um latifundiário, com muitas fazendas, que
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até trabalho escravo tem em suas propriedades, que há muito tempo pertence a esta elite,
tem certeza o Vereador Orador que Ronaldo Caiado estará lá votando sim contra corrupção,
mas não dirá sim contra o trabalho escravo, isto ele não vota, Ronaldo Caiado é defensor dos
latifúndios, quer ver o Vereador Orador esses Senadores votarem sim e assumir que querem
o  pré-sal,  que  querem  voltar  ao  Governo  Federal  do  passado,  voltar  a  roubalheira  do
passado,  do Governo Fernando Henrique Cardoso, que comprou uma Câmara inteira, para
aprovar uma reeleição, não se sabe de onde sai tanto dinheiro e parece que a corrupção foi
inventada agora, infelizmente a corrupção faz parte da história do Brasil  a muito  tempo, mas
é a tarefa de todos, Vereadores e cidadãos, terminar com a corrupção, embora nenhum país
tenha corrupção zero, seja o Brasil um país que enfrente de fato, como tem enfrentado com a
polícia federal, a corrupção. Agradeceu e encerrou.  Vereador NELSON – (06min. cedidos
pelo Vereador Dr. Link) – Cumprimentou a todos. Iniciou  falando sobre seus requerimentos
reivindicando  melhorias  nos  Cartórios,  sendo  que  no  ano  passado  o  Sr.  Dirceu  Mariani
respondeu que abrir o Tabelionato ao meio dia não era necessário, pois quem queria não era
a população, era o Vereador Orador que precisava usar os serviços neste horário, o que não
é verdade, visto que formam filas em frente ao Tabelionato no horário do meio dia aguardando
o mesmo abrir, mas mesmo assim, hoje chegaram boas notícias, que vem a ser o parecer
favorável  na Assembleia para que instalem mais dois Tabelionatos, um Registro Civil,  um
Registro de Imóveis e automaticamente mais um CRVA, ressaltando o Vereador Orador  que
em determinada Comissão da Assembleia porque uma Deputada teve que se retirar e não
houve quorum e assim não houve aprovação naquela Comissão, mas espera que em outra
oportunidade ocorra a aprovação, bem como, agora teremos a inauguração do novo endereço
do Cartório, em um local mais adequado, onde a população vai ser bem atendida,      pois
todo esse  trabalho  dos  Edis  é  muito  bom para  nosso município.  Agradeceu e  encerrou.
Vereador MARQUINHOS – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou dizendo que de fato o
Vereador  Luciano  tem razão  pois  a  corrupção  sempre  existiu,  mas  a  maior  organização
criminosa quem iniciou foi o PT, citando Sapucaia como exemplo, pois realmente chamava o
Marcelo Machado de ladrão, mas quando conheceu Ballin, que é do PT, passou a chamar
Marcelo Machado de trombadinha, o Ballin já foi acusado e condenado pelo Vereador Orador,
mas o  Marcelo  foi diferente, o Vereador Orador acusou, mas não conseguiu a condenação,
sendo que, o futuro do Ballin vai ser tomar chimarrão com a turma do mensalão e do petrolão,
na cadeia, pois é o lugar de quem comete crimes. Disse que de que forma o Vereador Volmir
iria  na Secretaria de Educação,  se lá não havia Secretário,  mas sim um inoperante,  não
poderiam chegar na Secretaria para jogar bolita com o Luciano, Vereadores vão à Secretaria
para resolver os problemas da comunidade, vão à Secretaria para reclamar do arroz com
chuchu, o mesmo arroz com chuchu que o Vereador Luciano elogiou, com muita cara de pau,
mas como o Vereador Orador é muito educado não vai dizer nenhum palavrão que poderia
rimar com chuchu, explicando que quando em um debate se houve aberrações, a emoção
supera a razão muitas vezes,  se tornando mais contundente, mais veemente, pois como o
Vereador Luciano vai falar de corrupção em outros Partidos, se o Lula Ladrão e  a Dilma ladra
são do Partido do Vereador Luciano, é  a mulher que chefia essa organização criminosa, que
iniciou  a  treze anos,  por  coincidência  o  mesmo número usado pelo  Partido do  Vereador
Luciano, o PT, usando o Vereador Orador uma frase, que diz que a diferença dos outros
Partidos, é que ladrão é ladrão, mas no PT, ladrão é mártir, então vem o Vereador Luciano
falar  aberrações nesta  Tribuna,  falar  de corrupção de outros  Partidos,  “sem olhar  para  o
próprio rabo”, indagando de que Partidos são os componentes desta organização criminosa,
chefiada pelo Lula e sua “laranja”, que é a Presidente  Dilma que é uma marionete nas mãos
do Lula,  praticando os crimes mais inimagináveis, mas com todo respeito que todo partido
merece, o PT conseguiu o ineditismo de formar essa organização criminosa,  a preocupação
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não foi republicana, sendo que hoje acessamos o facebook da família do Lula,  em festa com
nosso dinheiro, o filho do Lula que antes limpava coco de elefante, agora é multimilionário,
mesmo assim o Vereador Luciano tem a “cara de pau” de falar  em corrupção em outros
partidos, ressaltando o Vereador Orador que o PT não é Partido, mas é o próprio Código
Penal,  de tanta roubalheira. Agradeceu e  encerrou.  Nada mais havendo a ser tratado, o
Vereador Dr. Link – Vice-Presidente da Casa, presidindo a reunião 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 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, 26 de abril de 2016. 
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