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                         Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (02.08.2016),  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 43ª 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);  EVERALDO (PRB);  MARQUINHOS (PSB);  Dr.  JARBAS (PSDB);  NELSON (SD);
THIAGO (PSDC); JORGE (PSD); CACO (PMDB); Dr. LINK (PT) e VOLMIR (PP).  Ausência justificada
do Vereador Avelino. 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 Dr.
Link – Vice Presidente, para que secretariasse os Trabalhos, imediatamente fez a leitura de um trecho
bíblico. Passou-se ao  ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE:  O Vereador Dr. Link fez a leitura dos
Expedientes  Recebidos:  Ofc.  nº  69/16  da  Caixa  Econômica;  ATA nº  9793,  que foi  aprovada por
unanimidade,  sem  retificações  nem  alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE: Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador  THIAGO  –  01)  À  SMSMU,
solicitando  a  retirada  de  galhos  da  calçada  na  Rua  Floriano  Salgado  Nunes,  próximo  ao n°  175,
Pasqualini.  Aprovado por unanimidade.  02) À SMSMU, solicitando a retirada de entulhos e lixo da
calçada na Rua Passeio, próximo ao nº 205, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade. Vereador
NELSON – 01) À SMSMU, SMO, SMST, solicitando que construam uma rótula ao final do Viaduto da
Vargas, no Bairro São José, pois tem acontecido acidentes no local. Aprovado por unanimidade. 02) À
SMO, SMSMU, solicitando um trabalho urgente em todas as ruas do loteamento Vida Nova, pois o local
está intransitável. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Thiago e Jorge. 03) À
SMO, solicitando a colocação de mais algumas bocas de lobo na Rua  José Maciel Caetano, Bairro
Ipiranga.  Aprovado por  unanimidade.  Vereador LUCIANO – 01) À SMP, solicitando  realização de
medição e topografia da Rua Trevo e Travessa Trevo, no Bairro Colonial. Aprovado por unanimidade.
02) À  Real  Rodovias,  solicitando  que  a  linha  de  ônibus  Sapucaia/Ulbra,  faça  o  seu  retorno  até
Sapucaia, pois a mesma vem até Esteio, às 22:00hs. Aprovado por unanimidade, com associação do
Vereador Caco.  Vereador VOLMIR – 01) À SMST, SMO, solicitando colocação de parada de ônibus
adicional  na Avenida Lúcio Bitencourt,  Bairro Vachi,  entre os portões de entrada dos Condomínios
Parque  Porto  de  Alexandria  e  Porto  de  Napóles.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  do
Vereador Caco. 02) À SMO, solicitando providências para melhorar as condições de mobilidade na Rua
Venâncio Aires,  Bairro Nova Sapucaia.  Aprovado por  unanimidade.  03)  Aos Correios,  solicitando a
viabilidade  de  CEP  para  a  Rua  Travessa  Irmãos  Fagundes,  Bairro  Pasqualini.  Aprovado  por
unanimidade, com associação do Vereador Thiago.  Vereador MARQUINHOS – 01) À SMO, solicitando
hidrojateamento em duas bocas de lobo, que estão obstruídas pelo lixo, na confluência das Ruas Clara
Nunes e Beira Campo. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, solicitando informações  acerca do
resultado da Sindicância Administrativa sobre irregularidades apontadas pela Administração  Municipal
relatada e publicizada pelo Jornal Vale dos Sinos, no período em que, o Procurador Eduardo Tito da
Luz exercia  a função de Secretário  do Meio Ambiente,  indicado pelo seu Partido,  PTB,  na época.
Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, solicitando informações acerca do resultado da Sindicância
Administrativa, na qual apontava a existência de um vice-diretora “fantasma” na Escola João de Barro,
em substituição à professora Kátia Thaís Machado, no período noturno daquela escola. Aprovado por
unanimidade. Vereador Dr. JARBAS – 01) Ao Prefeito, c/c à SMO e SMSMU, solicitando liberação do
trânsito novamente da Rua Palestina, Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade, com associação do
Vereador Jorge. 02) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando limpeza no terreno baldio onde se localizava o
antigo  campo  do  Vera  Cruz.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Dr.  LINK  –  01) Ao  IFSul,
parabenizando  pelo  Evento  IFComics,  com  grande  sucesso.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Dr. Jarbas e Luciano.  Passou-se ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES
FINAIS:  Neste instante retiraram-se os Vereadores Dr. Jarbas e Dr. Link.  Vereador VOLMIR – (06
min.) Cumprimentou a todos. Iniciou falando sobre um assunto importante para toda região  do Vale do
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Rio dos Sinos, que se chama a área de alagamento  do Rio dos Sinos, esclarecendo que o Comitê
Sinos fez um levantamento sobre a área de alagamento do Rio dos Sinos, a Promotoria de Justiça de
Novo Hamburgo emitiu um documento recomendando a não liberação de alvarás, obras e construções
nesta área, esta área de alagamento tem preocupado a todos, sendo que estão todos convidados para
uma  discussão  sobre  o  tema,  dia  nove  próximo,  às  nove  e  trinta  da  manhã,  no  Plenarinho  da
Assembleia Legislativa, pois é uma área que passa por diversos municípios, Esteio, Sapucaia, entre
outras,   sendo muito importante todos participarem, para depois não dizer que não sabia, ressaltando
que em nosso município o Plano Diretor autorizou noventa e dois por cento de construção no centro da
cidade, existem problemas ambientais que essas obras causam, como outros locais da cidade que tem
problemas  de planejamento,  problemas nos  canos,  tubulações,  nos  esgotos,  enfim,  situações que
podem vir a ocasionar a retirada de muitas famílias de suas residências, devemos nos preocupar com o
o futuro de nossa cidade, pois além de desamparadas estas pessoas estarão desalojadas, ficando  o
convite para esta audiência pública, que é de suma importância para nós sapucaienses e toda a região.
Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  MARQUINHOS  (06min.  cedidos  pelo  Vereador  Dr.  Jarbas)  –
Cumprimentou a todos. Iniciou falando da roubalheira que está acontecendo nesta administração do
PT, cujo candidato a Prefeito chama-se Dr. Link, é um ótimo médico e deve continuar como médico.
Falou que os Vereadores Brambilla e Jorginho poderiam aparteá-lo, quanto a visita que fizeram os três
Vereadores ao Abrigo “Meu Refúgio”, pois o que estão fazendo lá, é uma roubalheira, podendo ir até lá
qualquer  cidadão  para  conferir.  Afirma  o  orador  que  por  essas  coisas  fez,  aqui,  um  pedido  de
informação a respeito de funcionária fantasma, vice-diretora fantasma na Escola João de Barro, que,
pelo que ouviu dizer, essa vice-diretora fantasma recebeu durante oito meses. Diz que a funcionária em
questão afirmava não saber de nada porque não abria o seu envelope, assim como, fez outro pedido de
informação, sobre o Sr. Tito da Luz, quando era Secretário do Meio Ambiente, do PTB, foi acusado de
diversas irregularidades no Meio Ambiente, daí passou a ser a pessoa mais correta do mundo, porque
candidatou-se a Vereador pelo PT. Então, há essas agruras. Falou de coisas boas, que é a Guarda
Municipal, presente à esta Sessão, que está fazendo um excelente trabalho no Município, deixando
bem claro  que acabou aquelas  desculpas  dos  Prefeitos  de que segurança pública  seria  dever  do
Estado,  a  Lei  mudou  e  a   Guarda  Municipal  agora  tem poder  de  polícia,  praticar  o  policiamento
ostensivo, como fizeram muito bem recentemente, numa espécie de “rave” naquele posto de gasolina
ao lado do Zoológico e que não interessa se a Guarda Municipal, se os dirigentes são do PT, interessa
o interesse público, isso sim, se estão fazendo um bom trabalho, vão ganhar aqui o reconhecimento
desta Casa, independente de quem é ou quem for o Prefeito – e é o óbvio ululante que quer o Vereador
Orador que seja o 40, para tirar essa petralhada que destruiu o nosso País com Mensalão, Petrolão,
que  destruiu  o  Estado  com Tarso  Genro  –  já  condenado  por  improbidade,  que  destruiu  o  nosso
Município  com o  Prefeito  que  já  foi  condenado  por  fraudar  licitações,  o  Prefeito  Ballin.  Completa
dizendo que agora terminou a desculpa, que o que está certo nessa administração, que vem sendo a
Guarda Municipal, dizem sim, tem que continuar, claro que ainda tem algumas agruras lá dentro. O
orador afirma que esteve falando com o Comandante Ferraz, Chefe da Guarda e soube por exemplo,
que as câmeras não estão funcionando, pois alvejaram doze vezes com uma pistola 12mm a casa do
Marcelo Machado, pediram socorro ao Vereador Orador, que ressaltou que somente um débil mental
que mandaria bandidos atirar na sua própria família, onde a filha teve que se atirar no chão e as balas
de 9mm atravessaram e furaram os carros na garagem, só débil mental, é como sempre diz, o PT é um
lixo que não é reciclável, quem pensa assim só pode ser petista, que é um lixo não reciclável, pois o
Vereador Orador perguntou ao Comandante Ferraz sobre as câmeras para através delas descobrirem
os bandidos, obtendo a resposta de que não estão funcionando. O Orador segue dizendo que nós
pagamos os nossos impostos,  esses impostos é do que o Prefeito  Ballin  recebe seu salário  e  os
Vereadores  aqui  também,  como  é  que  nós  vamos  admitir  que  as  câmeras  não  funcionam?  Nós
pagamos para funcionar. Continuando o Orador, dizendo ao Prefeito Ballin, para que pare com essa
roubalheira, pare de fraudar licitação e comece atender as reivindicações populares, nós pagamos e
pagamos muito bem. Agradeceu e encerrou.  Vereador JORGE – (06min.) – Cumprimentou a todos.
Disse que começaria seu discurso com uma das coisas em que bateu desde que chegou a esta casa,
que o Vereador Caco acompanhou desde o primeiro dia e pode até corrigi-lo, se não for verdade.  Disse
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que desde que chegou aqui fala que a rede de esgoto, o saneamento básico da nossa cidade, está
praticamente destruído, e não é com essa administração, já vinha se arrastando e, cada dia que passa,
fica pior ainda. Continuou dizendo que os buracos da nossa cidade, o remendo localizado, e eu vou
repetir isso quinhentas  vezes se for preciso – eles estão fazendo próximo a uma eleição, pasmem
senhores:  não vai  durar três meses,  que essa campanha é mais curta.  Mas podem ter certeza:  o
remendo que eles fizeram há poucos dias já está soltando o asfalto. Disse que se estiver faltando com
a verdade, os Vereadores estão vendo e devem passar pelas ruas do nosso Município. Afirma o orador
que ali é roubo do dinheiro público. Como é que um remendo localizado, Vereadores, vai durar três
meses?  Aquilo  ali  é  asfalto  novo,  não  é  tapa-buraco.  Desculpem,  a  expressão  do  tapa-buraco,
senhores, a gente usava muito que é o tal de “joga-bosta”, desculpem mas é a verdade. E o orador
continua: é um serviço que é só para amenizar a situação e dali a poucos dias ser feito de novo . Isso é
remendo  localizado,  é  um  absurdo,  isso  é  roubo  do  dinheiro  público.  Pasmem  os  senhores  –  o
Vereador Marco citou agora um dos exemplos. Nesse momento o orador pergunta aos Vereadores
Nelson e Marquinhos quantas licitações foram feitas para o Lar Meu Refúgio, e ele mesmo continua:
foram levados doze convites, doze, nenhum quis fazer. Quem é que fez? Quem é que pegou? Por
aproximadamente cento e cinquenta mil reais, senhoras e senhores. E ainda, continua o orador, para
piorar mais tudo lá, meio caminho andado, mais um aditivo de cinquenta mil reais. E está lá,  todos os
orçamentos.  Inclusive,  Vereadores,  a  licitação  chegava  lá  com uns  rabiscos.  Diz  o  orador  ainda:
mostraram para mim, para o Vereador Nelson, Vereador Marquinhos, e acho, senhores Vereadores,
que nós vamos pedir para essa senhora vir aqui na Casa. É uns rabiscos, e sabem quem é que fez
essa licitação lá? Nesse momento,  o  orador  pede ao Vereador  Marquinhos que o ajude, este diz:
chamou a nossa atenção, do Vereador Brambilla, minha, sua, o senhor Adriano. Pessoal, sabe o que
ele  disse? “Eu sou laranja  da administração.”  O orador  retoma a palavra  e  continua:  pasmem os
senhores, isso ele disse lá dentro e elas falaram com todas as letras para nós, Vereadores, que ele é
um laranja. Esse é um dos que toca serviço no nosso município. Pergunta ainda, o orador: como é que
nós vamos defender, Senhores Vereadores, uma administração dessas? Se tem muitos deles que são
até funcionários,  Vereador  Marco,  e estão lá envolvidos nas licitações do Município.  Diz  ainda,  se
dirigindo ao Vereador Marco: que absurdo, Vereador. Vamos ter que pedir sim, Senhores Vereadores,
para essa senhora do Lar Meu Refúgio, que é uma entidade do nosso Município que presta um grande
serviço para os sapucaienses, precisamos sim, avaliar com muito carinho, como outras tantas, que às
vezes  a  gente  não  consegue  chegar  até  elas.  Neste  momento  o  orador  concede  um a  parte  ao
Vereador Marco, que diz: convém ressaltar também que, além desse cidadão dizer, o Senhor Adriano,
“eu sou laranja da  administração”,  ele  disse mais  ainda,  e  disse-nos aquela  senhora,  acho que é
Daniela o nome, disse que além de eles não fazerem o serviço como manda a lei – e tem que estar lá
dentro da Responsabilidade Fiscal, eles ameaçam. É uma espécie de extorsão. Eles querem o dinheiro
que a administração repassou. Neste momento, o Vereador Jorge retoma a palavra, e segue dizendo:
pior, Vereador Marco, eles disseram para mim, para o senhor, para o Vereador Nelson Brambilla, que
quando o dinheiro chega na conta, tem alguém que já passa a informação para eles, até isso eles
falaram, o Vereador Nelson ouviu isso – afirma o orador e pede ao Edil citado que o ajude. O Vereador
Nelson, então, diz que isso tudo foi verdade e estará no relatório que fará e será assinado. O Vereador
orador retoma a palavra e diz que quando o dinheiro chega na conta, eles já estão sabendo. Neste
momento,  o  Vereador  Volmir  pede um a parte:  pergunta  se  esse relatório  vai  direto ao  Ministério
Público. Ao que o Vereador Orador afirma que já está no Ministério Público e na Promotoria. Diz ainda
que este é o trabalho que vem sendo realizado na nossa cidade, e ainda tem alguém, Vereador Marco,
o senhor me desculpa, eu não ouvi ninguém ironizar as suas palavras aqui,  mas quem ironiza, no
mínimo, está compartilhando com a roubalheira que está instalada no nosso Município. Diz ainda que é
um absurdo isso, o Vereador da Base está aqui confirmando, tudo isso que eu estou dizendo aqui para
vocês eles passaram para o Vereador da Comissão. E gostaria muito, Senhores Vereadores, que eles
viessem aqui.  Nós temos que convidar,  ou convocar,  eles para virem aqui  esclarecer  esses fatos,
porque isso é improbidade administrativa. E, se tivesse mais tempo, Senhores Vereadores, poderia até
vir a ser cassado o Prefeito por um desses motivos. 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
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presente Sessão às dezenove horas e quarenta minutos.  Determinou a lavratura desta Ata, que será
pelo mesmo  assinada e pelo Vereador Dr. Link – Vice Presidente, secretariando os trabalhos. 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 agosto de 2016.

                                                                                                  

                                                                                               JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

         LUIS ROGERIO LINK 
                (Dr. Link)  
       Vereador Vice Presidente
      secretariando os Trabalhos           
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