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                                        Ao oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (08.03.2016), 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 7ª 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);
Dr. LINK (PT); MARQUINHOS (PSDB); Dr. JARBAS (PSDB); NELSON (SD); AVELINO; JORGE; CACO
(PMDB); THIAGO (PSDC); Prof. EDSON (PT) 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.
ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE: Passou-se a Leitura dos Expedientes Recebidos: Convite da
CDL Sapucaia  do  Sul;  Ofício  nº  71/2015  –  SMS,  solicitando  agenda  para  Leitura  e  Apreciação  do
Relatório  de  Gestão do 3º  Quadrimestre  e  Ofício  nº  019/2016 –  AM,  do  Vereador  Avelino  Barbeiro,
comunicando que não faz mais parte do PTB. ATA nº 9720, que foi aprovada por unanimidade, sem
retificações  nem  alterações. Passou-se  ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Passou-se  aos
Requerimentos Verbais: Vereador Caco – 01) À Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande só
Sul,  Sra.  Silvana  Covatti,  parabenizando  em  seu  nome  à  todas  as  mulheres  do  Estado  pelo  Dia
Internacional da Mulher. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Avelino e Bancada do
PT.  02)  À  Presidente  Dilma,  parabenizando  em  seu  nome  à  todas  as  mulheres  do  país  pelo  Dia
Internacional da Mulher. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Avelino, Volmir e
Bancada do PT. 03) À família do Dr. Darci, condolências pelo seu falecimento. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Marquinhos, Volmir, Everaldo, Avelino e Bancada do PT. Vereador Dr.
Link – 01) Ao Padre Adilson, condolências pelo falecimento de sua mãe. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Volmir, Marquinhos, Everaldo, Dr. Jarbas, Caco, Avelino, Jorge, Prof. Edson e
Nelson.  02)  À  Coordenadoria  Municipal  do  Clube  de  Mães,  parabenizando  pelos  seus  35  anos,
comemorados no dia 07 de março. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson,
Caco, Volmir e Bancada do PT. Vereador Everaldo – 01)  À SMO, solicitando o desentupimento de um
bueiro em frente ao imóvel situado na Rua Taquara, nº 295, Bairro Walderes. Aprovado por unanimidade.
Vereador  Marquinhos  –  01)  SMST c/c  Guarda  Municipal  e  Brigada  Militar,  solicitando  aumento  do
policiamento na Praça da Juventude,  tanto durante o dia,  quanto a noite,  pois  o  local  tornou-se um
fumódromo, impedindo as famílias de frequentarem o local. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Volmir, Everaldo, Jorge, Nelson, Dr. Link e Caco.  02)  Ao DNIT, solicitando conserto de
uma cratera na BR 116 com a RS 118, que está colocando em risco a vida dos motoristas. Aprovado por
unanimidade,  com associação dos  Vereadores  Nelson,  Dr.  Link  e  Caco.  03)  Ao Prefeito  c/c  SMED,
solicitando melhora na qualidade da merenda escolar. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Everaldo, Volmir, Nelson e Jorge. Vereador Volmir – 01) À SMSMU, solicitando retirada de
foco de lixo e entulhos na Rua Assis Brasil, Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Nelson, Thiago e Bancada do PT. 02) À SMO, solicitando operação tapa buracos na Av.
Albano  Francisco  da  Silva,  Loteamento  Jardim  América,  Bairro  Lomba  da  Palmeira.  Aprovado  por
unanimidade.  Neste  momento,  por  Questão  de  Ordem,  o  Vereador  Volmir  informou  à  Casa  que  a
Senadora Ana Amélia Lemos destinou uma emenda de R$ 200.000 (duzentos mil reais) para o Fundo
Municipal de Saúde, Hospital Getúlio Vargas, para aquisição de equipamentos, ressaltando que já foi
passada  a  documentação  necessária  ao  Prefeito  Municipal  e  ao  Hospital,  através  da  Sra.  Loredi.
Vereador Dr. Jarbas – 01) Ao Prefeito c/c SMO e SMSMU, solicitando limpeza, identificação e notificação
do proprietário de um terreno baldio sito à Rua Imperatriz Teresa Cristina, no Bairro Dihel, ao lado de um
terreno nº 106,  pois virou um depósito de lixo.  Aprovado por unanimidade.  02)  Ao Prefeito c/c SMA,
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solicitando recolhimento de cães errantes que estão atrapalhando a rotina das pessoas do Bairro Bela
Vista. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Volmir, Nelson e Everaldo 03)
Ao Deputado Nelson Marchezan Jr., agradecendo a emenda R$ 200.000 (duzentos mil reais) destinada à
Sapucaia  do  Sul  para  ser  aplicada  em  saúde  preventiva,  esportes,  e  provavelmente  trazer  duas
academias ao ar livre. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Thiago, Nelson e
Bancadas  do  PT  e  PP. Vereador  Jorge  –  01)  Às  funcionárias  do  Poder  Legislativo  Municipal,
parabenizando pelo Dia Internacional da Mulher. Aprovado por unanimidade, com associação de todos os
Vereadores.  02)  Ao Prefeito c/c SMO, informando que tem constatado em várias vias do Município o
remendo localizado, e não adianta fazê-lo, pois se fizer o corte como vem sendo feito, inclusive colocando
a emulsão ou CAP 30 e deixar estes remendos para os carros passarem em cima, estragando as bordas
dos  remendos,  ficando  assim um serviço  mal  feito,  desperdiçando  o  dinheiro  público.  Aprovado por
unanimidade. Vereador Prof.  Edson –  01)  À Sras.  Sônia Ballin,  Célia,  Secretária Raquel,  Secretária
Lucinéia e Márcia Chitolina, parabenizar em nome destas mulheres à todas as funcionárias públicas do
Município. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Avelino, Everaldo, Dr. Jarbas,
Jorge e Dr. Link.  02) À FHGV, homenageando e parabenizando as funcionárias, médicas e enfermeiras
que trabalham nesta instituição. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Dr. Link,
Volmir e Avelino. 03) À BM, em nome da Capitã Deise, saudar a todas soldados do Município. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Dr. Link, Everaldo e Nelson. Vereador Nelson – 01) À
AES SUL, solicitando informações sobre a instalação de uma base da AES Sul no Município de Sapucaia
do Sul, que seria iniciada em janeiro deste ano. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador
Dr. Link. 02) À ALERS, Gabinete da Deputada Stela Farias, solicitando providências para que a votação
do Projeto sobre  os  cartórios  de  Sapucaia do Sul  seja  realizada mais  breve possível.  Aprovado por
unanimidade. 03)  À SMSMU c/c SMICA e Trensurb, solicitando providências quanto a calçada junto ao
trem, pois está cheia de buracos e sujeira, atrapalhando os pedestres que ali transitam. Aprovado por
unanimidade,  com associação dos  Vereadores  Avelino  e  Jorge.  Vereador  Thiago –  01)  À SMSMU,
solicitando  atenção  quanto  a  limpeza  das  escolas  do  Municípios,  pois  recorrentemente  são  feitas
solicitações neste sentido, a exemplo da Escola Estadual de Ensino Fundamental Silvania Alves, Av. Assis
Brasil, nº 176, Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Volmir e
Bancada do PT. Vereador Avelino – 01) À SMSMU, reitera a solicitação de limpeza geral do depósito de
lixo e detritos que vêm se formando diariamente na Rua José Loureiro da Silva, próximo ao nº 454, Vila
Santo  Afonso.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Thiago  e  Volmir.  02)  À
Patronagem do CTG Esteio da Tradição,  parabenizando pela posse que ocorreu no último sábado e
desejando que tenham boas ideias para que a tradição não morra.  Aprovado por  unanimidade, com
associação dos Vereadores Nelson, Thiago e Bancada do PT. Neste momento, o Vereador Presidente
comunicou que o Deputado Márcio Biolchi também fez uma emenda de R$ 200.000 (duzentos mil reais)
destinada à saúde de Sapucaia do Sul. 03) À SMSMU, solicitando com urgência que seja realizada uma
limpeza geral  do núcleo COHAB Blocos,  pois está se tornando um lixão a céu aberto.  Aprovado por
unanimidade. Passou-se a leitura dos Projetos aguardando pareceres. PROCESSOS EM 2ª DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO: PROC. nº 19936/2016 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 077/15  - “Autoriza o
Município a receber em doação e mediante quitação de tributos em nome do Estado do Rio Grande do
Sul  e  COHAB/RS,  os  lotes  imobiliários  que  integram  o  Loteamento  Vila  Floresta”.  NESTA DATA,
encaminhou  a  votação  o  Vereador  Marquinhos;  em  votação,  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade em 2ª  discussão e  votação.  PROC. nº  19937/2016 –  Origem do Poder  Executivo  –
Mensagem nº 078/15 - “Acrescenta o art. 3º A ao Anexo VII da Lei Municipal nº 3179 (Código Tributário
Municipal), de 30 de dezembro de 2009, na redação da Lei Municipal nº 3290, de 21 de janeiro de 2011 e
alterações posteriores, para permitir a autorregularização tributária mediante comunicação da Secretaria
da Fazenda ao contribuinte”. NESTA DATA, encaminhou a votação o Vereador Nelson; em votação, o
Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação. PROC. nº 19938/2016 – Origem
do Poder Executivo – Mensagem nº 070/15 - “Altera a redação do art. 5º, 'caput' e parágrafo primeiro da
Lei  Municipal  nº  3.473  de  02  de  outubro  de  2013”.   NESTA DATA,  o  Projeto  foi  aprovado  por
unanimidade em 2ª  discussão e  votação.  PROC. nº  19939/2016 – Origem do Poder  Executivo  –
Mensagem nº 001/16 - “Altera o art. 2º da Lei Municipal nº 3695 de 16 de dezembro de 2015”.  NESTA
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DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação. PROC. nº 19940/2016 –
Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 002/16 - “Autoriza o Município de Sapucaia do Sul a receber,
em doação pura e simples, sem encargo, uma área de terras com a finalidade de implantação de um
logradouro público e sua denominação”. NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade  em 2ª
discussão  e  votação.  Neste  momento,  os  Vereadores  Nelson  e  Caco  retiraram-se  da  Sessão,
assumindo a Presidência o Vereador Dr. Link. ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereador Dr.
JARBAS (06 min.) - Cumprimentou a todos. Disse: “Acho que agora já posso falar, em caráter oficial. Foi
aventado pelo nosso querido Vereador Volmir, o Gordo do Agendão, há cerca de quinze dias, da grande
possibilidade da minha migração partidária, e agora posso dizer que ela realmente se efetivou, após os
devidos registros na Justiça Eleitoral, dentro da forma da lei, venho me somar ao Vereador Marquinhos no
PSDB, já de um namoro antigo que havia entre mim e a direção deste partido a nível estadual e municipal
há cerca de um ano, um ano e meio. Eu quando jovem cheguei a militar no movimento universitário do
PSBD lá nos distantes anos 90, então não é uma afinidade que vem de hoje. E por que fazemos isso? É
muito simples eu vir aqui e desfiar um rosário de queixas, mas não vou fazer isso, não é do meu feitio,
minha natureza, agora não temos medo do confronto com a verdade! E há um clamor hoje por mudanças
não só em Sapucaia do Sul, mas no Brasil inteiro, e nós da classe política não devemos ficar surdos a
estas mudanças. E nós do meu antigo partido PMDB também já havíamos pedido várias vezes, em várias
reuniões do PMDB, que não podíamos ficar surdos ao clamor das ruas. E hoje a população espera uma
atitude firme dos governantes, que venha ao encontro dos reais anseios da população, um Brasil, Rio
Grande do Sul e uma Sapucaia do Sul que seja de quem realmente trabalha e produz. Não estava mais à
vontade  no  partido,  não  por  questões  pessoais,  que  fique  claro,  mas  por  questões  partidárias,  de
afinidade, programáticas e por questões de procedimentos eu já não vinha à vontade no meu partido
anterior, e tudo que eu critico e falo aqui não é pessoal. Como disse, poderia fazer um rosário de queixas
e acusações, mas não é do meu feitio. Milton Nascimento já dizia que a vida é a arte dos encontros e
também das despedidas. Me despeço do PMDB, Partido onde permaneci por dezenove anos, disputei
três eleições vitoriosas com aumento de votação, acho que algum trabalho se conseguiu fazer. Entro sim
neste novo projeto no PSDB, inclusive numa disputa majoritária, quero afirmar aos senhores e senhoras
que não concorro mais a Vereador, isso é uma questão já bem formatada na minha cabeça, estou indo no
projeto do PSDB onde vamos juntos disputar  a  eleição majoritária junto ao grande colegar  Vereador
Volmir Rodrigues, o Gordo do Agendão. Sabemos que estamos entrando numa eleição que é polarizada,
bem polarizada,  mas  nós  temos  propostas,  temos  conteúdo,  não  desfazendo  de  ninguém.  Também
haverá mudanças de partidos dentro deste plenário, as pessoas estão esperando o final, que é natural, as
pessoas esperam todos os prazos eleitorais. Agora nós já temos decisões concluídas, formatadas, e até
por saber onde queremos chegar, eu defendi, e não foi só eu, o ilustre Senador Pedro Simon, um dos
grandes mentores meus dentro do PMDB também defendeu abertamente a ruptura com esse modelo
administrativo, e nós estamos simplesmente fazendo isso com convicção, sem ódio,  sem medo, sem
rancor, olhando para  frente,  pedindo a população de Sapucaia do Sul,  aos  colegas Vereadores  que
prestem atenção no projeto que envolve os Vereadores Volmir e Dr. Jarbas, porque, como eu disse, é
uma eleição difícil, uma eleição polarizada, agora nós estamos construindo aqui uma alternativa baseada
em propostas, que não é movida por ódio, revanchismos, continuísmos, não vamos sair por aí batendo
nem acusando ninguém, mas como disse, não temos ódio, não temos medo. Não tenho ódio no coração
para sair aqui metralhando, não é do meu feitio, mas não tenho medo do julgamento das urnas, de chegar
no eleitor, de pedir voto, acho que tenho uma biografia que me autoriza isso, tenho um passado e uma
tradição  familiar,  filho  de  um trabalhador  metalúrgico  que  foi  Vereador  por  cinco  mandatos,  mas  se
aposentou dobrando ferro na Gerdau, esta história me capacita a dizer a vocês que não tenho medo, nem
vergonha  de  chegar  em  qualquer  bairro,  qualquer  eleitor  deste  Município  e  pedir  voto.  Não  tenho
vergonha de levar o Volmir  junto,  sei  de suas qualidades,  de suas propostas,  história e trabalho,  da
equipe que o acompanha. Peço aos senhores Vereadores que se juntem à nós nesta jornada, e como
disse ao PMDB, ao grupo que me acompanhava, não podemos ficar surdos ao clamor das ruas, e peço
aos Vereadores também que prestem atenção ao murmúrio das ruas, está se aproximando o momento,
agora em outubro, onde as urnas vão falar, a população vai dizer o que pensa, e essas amostras que
estamos  vendo  diariamente  na  imprensa  estão  deixando  um recado  muito  claro:  a  população  quer
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mudanças. Mas a população não quer ódio, medo, pressão, e sim solução para seus problemas, o Brasil
que trabalha precisa ser atendido, e hoje, lamentavelmente, por esses desvios da vida, a Administração
Federal não tem seguido o rumo que a sociedade precisa, e é contra isso que nós temos que trabalhar,
com conteúdos e propostas. Nós do PSDB estamos com seminários partidários,  organizando nossas
propostas de governo, que serão tornadas ao público mais adiante, e tenho certeza que tanto o Volmir
como eu temos propostas e condições de capitanear este projeto, e peço aos senhores e senhoras que
juntem-se à nós”. Agradeceu e encerrou.  Vereador JORGE (06 min.) -  Cumprimentou a todos. Disse:
“Vou  mais  uma  vez  me  pautar  em  cima  do  meu  requerimento  verbal,  parabenizando  as  mulheres
sapucaienses, e principalmente as que trabalham neste Poder Legislativo, porque sem elas talvez não
teríamos o êxito que temos nesta Casa do começo ao fim. Gostaria mais uma vez, Vereador Volmir, até
por que o senhor falou sobre os buracos, os remendos, na verdade aquilo ali são remendos localizados, e
eu tenho batido  muito  nisso,  é  uma das  coisas  que acho um absurdo em todas as  ruas  do  nosso
município, infelizmente eles cortam esses buracos e os deixam para trás, além do transtorno que dá para
o trânsito, o serviço fica totalmente inadequado, se vocês olharem as laterais desses buracos, é o que dá
resistência para que esses remendos localizados tenham no mínimo um tempo determinado para que
tenha duração, infelizmente não vem acontecendo. Mais uma vez, Vereador Marco,Volmir, os Vereadores
da Base, passem isso para os Secretários e Prefeito. Esses remendos que estão fazendo hoje não vão
durar até a eleição, olhem bem o que mais uma vez estou pautando. Vereador Marco, estou muito bem
lembrado que nós fizemos algumas visitas com a Secretária de Obras e engenheiro do Município, onde
falei algumas coisas e a Secretária, não vou dizer que debochou, mas ironizou algumas coisas, e depois
infelizmente ela teve que se render. Mais uma vez está sendo feito um serviço totalmente inadequado,
eles estão colocando aquela emulsão ou o cap30, que é o nome correto, hoje, e fazem esse remendo
daqui a três ou quatro dias, não é assim que se faz, o correto é quando cortarem um buraco, logo atrás
vem a caçamba com asfalto para fazer isso, só que eles fazem de ponta a ponta nas avenidas e fica dois
ou três dias o buraco aberto, tá errado, trazendo transtorno para os pedestres e veículos, e prejudica sua
durabilidade, pois ele quebra as laterais, e no momento que ele quebra nas laterais, ele não vai ligar
aquele asfalto com o restante que está ali. A limpeza da nossa Cidade, tiveram alguns Vereadores que
disseram que a base do Prefeito é a casa onde ele está, tava tão feio, parece que cortaram as gramas ali,
mas as paredes continuam pichadas, vocês estão falando das escolas, mas em toda cidade. Vereador
Nelson Brambila fez um Requerimento pedindo limpeza onde ficam os freteiros, ali abaixo do antigo Cine,
quase  em frente ao viaduto da Vargas, sabe quem cortou aquela grama? Foram os próprios freteiros há
uns dias atrás, e já está voltando de novo todo mato, toda sujeira. Não pertence a Trensurb fazer aquilo
ali, na verdade pertence a Secretaria do nosso Município, a de Mobilidade Urbana da nossa Cidade, e até
a Secretaria de Obras também pode fazer sua parte. Infelizmente, mais uma vez vocês estão vendo que
muitos  carros  do  Município,  não  os  locados,  estão  retidos  dentro  da  Secretaria  sem condições  de
trafegabilidade. Tem uma rua que foi feito o asfalto de 2007 a 2008, Rua Caçapava, no Bairro Corsan, é
uma Rua que tem um declínio muito grande de esgoto, há uns meses eles cortaram de ponta a ponta
para fazer a rede de esgoto, só que em vez de fazer um bloco, concretar a base, para evitar que essa
rede de esgoto comece a filtrar a terra e romper toda infraestrutura, colocaram os canos, e ali no anel de
ligação, eles colocaram uma lona preta com terra em cima, vai durar o que isso ai? Aquilo durou mais de
seis meses, muitos não conseguiam tirar os carros de suas propriedades, faz uns três ou quatro meses
que fizeram lá, e olha como já está ficando de novo. Eu não consigo entender uma Administração que
está indo para o oitavo ano de seu governo porque se elegeu e reelegeu, e infelizmente parece que não
se achou ainda, vai se achar quando? Eu parto do princípio que um pai, uma mãe, uma família quando
não educa seu filho da melhor forma possível, esse filho provavelmente no futuro se tornará um perverso.
Olha o exemplo do discurso feito pela nossa Presidente Dilma em Caxias, o discurso do ex-Presidente
Lula, desfazendo da própria Polícia Federal, debochando, será que isso é um exemplo que queremos dar
para nossos filhos? Se nós quando vemos algo errado em nossos filhos nós puxamos a orelha para tentar
educar! Que eles estão dando para a nação brasileira debochando da própria Polícia Federal? Dizendo
que fizeram a operação inadequadamente, que não deveriam ter forçado o ex-Presidente Lula a depor,
isso é um absurdo! Eu sinceramente acho que nós vamos acabar numa guerra generalizada no Brasil. Se
a Polícia não pode atuar, será que nossos governantes têm que fazer esse papel? Então não precisa de
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polícia!”. Em aparte, o Vereador Marquinhos disse: “Todo vagabundo debocha da polícia, mas quando a
polícia bate o pé e algema, eles botam na cadeia, é o caso do Lula”. Neste momento, o Vereador Dr. Link
passa a Presidência para o Vereador Avelino.  Vereador CACO –  O Vereador  dispensou seu tempo.
Vereador Dr. LINK (06 min.) - Cumprimentou a todos. Disse: “Dr. Jarbas, desejo sucesso em sua nova
empreitada,  somos  parceiros,  todos  os  Vereadores  aqui  foram  parceiros  comigo  durante  a  minha
Presidência,  não tenho absolutamente  nada contra  nenhum Vereador  desta  Casa,  e  desejo  a  todos
sucesso em suas empreitadas. Hoje estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, e esse dia é
um dia para reflexão, tenho certeza que não é um dia ainda que virou comércio generalizado em que as
pessoas saem comprando presentes, joias, flores, é ainda um dia que as pessoas estão olhando com um
carinho especial para a mulher, e ao mesmo tempo valorizando a mulher no dia a dia, esperamos que
isso continue, essa reflexão pelas conquistas, houve tempos em que elas nem podiam votar, e hoje elas
estão se empoderando, e cada vez mais elas vão conseguir seu espaço.  Uma pena que não temos
nenhuma mulher aqui como Vereadora, já tivemos Vereadoras nesta Casa, e quem sabe agora, num
futuro próximo, nós vamos ter mulheres Vereadoras. Quero homenagear nossas funcionárias da Casa
que estão sempre presentes, homenagear as esposas dos Vereadores, a Glória que fazia muito aqui a
companhia, agora ela tem uma missão. Homenagear a Maria, mulher guerreira que está ali, e a gente
sabe o problema que tu tens em casa com o mano, e que tu levas isso aí na garra, e tenho certeza que
vale a pena, as vezes dá vontade de desistir, mas o amor de mãe tenho certeza que é mais forte do que
qualquer coisa. Quero homenagear aqui meu gabinete que está presente, que proporcionou estas bonitas
camisetas, só faltou a minha escrita aqui,  que depois direi para vocês o que eu queria dizer aqui,  e
homenageá-las pelo trabalho realizado. Tenho certeza que neste dia 08 de março deste ano, nós vamos
ter um ano mais difícil, pois mesmo eu sendo do Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que falta um
pouco daquela política de articulação da Presidenta, que ela é muito técnica, junto com nosso Congresso
Nacional. Este ano vai ser um ano difícil, mas tenho certeza que este ano não vai ter golpe pra cima da
nossa Presidenta Dilma. O meu gabinete organizou,  para homenagear as funcionárias da Casa e as
mulheres aqui presentes, um pequeno mimo, foi dado para as mulheres um pirulito com um número, e
tem aqui um enfeite, e escolhi um número para cada mimo, e quem tiver no papelzinho esse número, será
a ganhadora. Esse aqui é o número 8, que representa do dia de hoje, Dia Internacional da Mulher. Este
outro aqui, uma camiseta mimo do nosso gabinete, lógico que tinha que ser quem tem o número 13.
Parabéns a todas as mulheres, gostaríamos de abraçar todas as mulheres de Sapucaia, as professoras,
as da área da saúde, as do Bolsa Família, que estariam trabalhando se tivessem mais creches para seus
filhos. Que Deus ilumine a todas, e a todos nós”. Agradeceu e encerrou. Neste momento, o Vereador Dr.
Link retomou a Presidência.  Vereador MARQUINHOS (06 min.) -  Cumprimentou a todos. Disse: “Às
mulheres aqui presentes, nossas funcionárias, a Maria, as homenageadas do Link, enfim, hoje é o dia de
vocês e nós que estamos aqui temos o dever de homenageá-las não hoje mas todos os dias”. Em aparte,
o Vereador Dr. Jarbas disse: “Só para complementar o que havia dito na tribuna, que a gente trabalha tão
sem ódio, sem medo que já na primeira semana no novo partido, conseguimos uma emenda de 200 mil
para o Município, através do Deputado Marchezan”. Retomando, o Vereador Marquinhos disse: “Eu quero
aqui parabenizar o meu nobre colega, amigo, Dr. Link, o cara é um gentleman, que educação! Como é
que eu vou, por exemplo, contraditá-lo com veemência, com contundência ou com falta de educação, o
máximo que ele já fez pra mim nesta tribuna foi dizer: 'O Marquinhos tem que trocar os óculos', quando eu
falava do pior Prefeito da história, o Ballin, que representa o Link. Pois eu não troquei os óculos, eu
enxergo  muito  bem!  Mas  o  Dr.  Link  enxerga  essa  organização  criminosa  chamada  PT  com óculos
colorido! Nós temos o Lula, que está roubando, roubou e continua roubando, tem que ir para cadeia, me
desculpe  o  termo,  Vossa  Senhoria  está  presidindo  os  trabalhos.  Me  dizia  ali  o  Jorginho,  eu  digo
'vagabundo sempre debocha da polícia!'.  Jorginho, estou acostumado com isso, e o que eu te disse?
Vagabundo debocha! Que é o caso do Lula! Mas quando a gente sapateia, eles tremem na base, por
exemplo,  quando a Polícia  Federal  chegou,  com mandado de condução coercitiva:  'Ex-Presidente,  o
senhor tem o direito de ficar calado..' e ele dizia: 'Ah, mas eu só saio daqui algemado!' e o Delegado da
Polícia Federal, como já fiz muitas vezes, por que lá no final você tem que dar um tapa do lado do ouvido,
um chute no fundilho e um pontapé nas  nádegas,  eu  dava!  E a  Polícia  Federal  daria  no  Lula,  que
aconteceu, Lulinha? Lula, faz  o seguinte, eu estou falando aqui até de maneira radical, mas o Delegado
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foi um gentleman, quem nem o Link o é, não tem como dizer que não é, porque é. 'Ex-Presidente, ligue
para seu advogado, o senhor tem o direito', ligou ligeirinho, e o Lulinha baixou a calcinha e disse 'Não!
Estou indo com vocês!'. 'Baixar a calcinha' para quem está achando estranho, é metáfora! Quem não
entende, que volte para escola! Só pra explicar para as pessoas que fazem carinha, isso é metáfora.
Baixou a  calcinha no  sentido  de  se  acovardar, como eu disse  ao  Jorginho,  que todo  vagabundo é
covarde! Que o Lulinha fez? 'Sim senhor, senhor Delegado, vou seguir as suas ordens', e o Delegado
colocou-o e deu a dica: 'Sente atrás do motorista para não ser filmado'. Vou dar outro exemplo: esta
vagabundagem, esses bandidos, que sindicato que é? É máfia! Com todo respeito que tenho. Sindicato
tão lá pra que eles se matem, por que lá é dinheiro! Invade prédios, como é que se trata com isso? Na
porrada! Esses caras tem que ser na porrada, o que eles diziam? 'Não! Se mexeram com Lula, mexeram
comigo!', e não fizeram nada. Domingo agora vai a população para rua, que não aguenta mais! Essa
organização que roubou o Brasil. Eles falam dos militares, dá época dos militares, esta é uma ditadura
civil dos 'ptralhas', é o maior câncer que vamos extirpá-lo, e vamos começar agora na eleição de outubro.
Hoje quem é o favorito para ganhar as eleições? O Link! Por quê? Porque a oposição coloca quatro
candidatos,  que burrice isso!  Que nós estamos tentando? Unir  a  oposição,  daí,  Link,  com toda sua
gentileza,  nós  vamos  correr  o  teu  partido  de  Sapucaia  do  Sul,  porque  estamos  diante  da  pior
Administração da nossa história, e falo em todos os itens que quiserem debater, se for futebol, saúde,
com exceção, é obvio, sempre digo aqui, da emergência do Hospital, mas o resto é um caos. Minha ideia
é apoiar um candidato que seja o novo, não vamos admitir nenhuma baixaria na campanha eleitoral. Eu
rasgo elogios para o candidato do PT, excelente candidato, agora eu vou chegar numa campanha e vou
desdizer  o que disse aqui? Não! Nós vamos ganhar com base em projetos!  Querem se engalfinhar,
querem baixar o nível, que baixem! Nós vamos ganhar esta eleição com projetos, mas principalmente
unindo a oposição! São uns jumentos essa oposição que tem hoje em Sapucaia! Quatro candidatos?! Nós
temos que unir, para varrer essa 'ptralhada'  do nosso Município!”.  Agradeceu e encerrou.  Nada mais
havendo a ser tratado, o Vereador Dr. Link – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a presente Sessão, às dezenove horas e cinquenta minutos. Determinou a lavratura desta
Ata, que será pelo mesmo assinada e pelo 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, 08 de março de 2016. 
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               Vereador Presidente 
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                 Vereador Secretário
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