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                         Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis (06.09.2016),  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 53ª 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);  THIAGO  (PSDC);  MARQUINHOS  (PSB);  LUCIANO  (PT);  JORGE
(PSD); NELSON (SD); Dr. LINK (PT); 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  –  Secretário,  que  fizesse  a  leitura  de  um  trecho  bíblico.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO
PEQUENO  EXPEDIENTE:  Indicações  de  nºs  106/16,  107/16,  108/16  e  109/16,  de  origem  do
Vereador Thiago Batista, todas aprovadas por unanimidade em única votação; Ofcs. nºs 1430/16 à
1439/16, todos do GP;  Resposta AES Sul; Convite do 33º BPM da Formatura do PROERD; ATA nº
9808,  que  foi  aprovada  por  unanimidade,  sem  retificações  nem  alterações.  Passou-se  ao
ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE: Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador
EVERALDO – 01)  À SMO, solicitando o desentupimento de uma boca-de-lobo na Avenida Mauá, no
Bairro  Garimpo, pois a mesma está transbordando e o esgoto correndo à céu aberto pela via pública.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson,  Volmir e Marquinhos.  02) À
SMO e SMST, solicitando colocação de quebra-molas na Avenida João Pereira de Vargas, próximo ao
Mercado  São   Luiz,    pois  os  veículos  tem trafegado  em alta  velocidade  no  local,  chegando  a
ocasionar acidentes com vítima fatal.  Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Nelson,  Avelino  e  Volmir.   Vereador  MARQUINHOS  –  01)  À  SMST,  solicitando  que  faça  uma
passagem no canteiro da Avenida Lúcio Bitencourt, assim facilitará o fluxo de veículos advindos dos
Blocos condominiais da MRV, bem como, colocação de tachões definindo com mais segurança a
fluidez de veículos no local e colocação de uma parada de ônibus aos moradores usuários desta
modalidade de transporte. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Jorge
e Caco. 02)  Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando que resolvam o problema crônico do valão no entorno
do  Bairro  Garimpo  devido  ao  esgoto  escorrer  a  céu  aberto  colocando  em  risco  a  saúde  dos
moradores pela aspiração dos dejetos poluentes. Aprovado por unanimidade,  com associação do
Vereador Caco. 03) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando limpeza de terreno localizado na Travessa
Sossego,  Vila  Multiforja,  pois  há  grande  acúmulo  de  lixo  e  ratos  causadores  de  doenças,  os
moradores  pedem providências. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Volmir.
04) À SMST, solicitando colocação de quebra-molas na Rua Gralha Azul, Bairro Colina Verde, nas
proximidades  do  Colégio,  pois  o  local  tem  sido  usado  como  pista  de  corridas.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Nelson e Everaldo. Vereador VOLMIR – 01)  À
SMO,  solicitando conserto  de buraco na Avenida Theodomiro  Porto da Fonseca,  esquina com a
Travessa Esperança, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Jorge.
02) À SMO, solicitando conserto de buraco na Avenida Américo Vespúcio, em frente ao nº 1095,
Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Caco. Vereador JORGE –
01) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando conserto de cratera em uma boca-de-lobo na Rua Campo
Verde,  nº  216,  Bairro  Residencial  Laranjeiras.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do
Vereador Volmir. 02) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando a continuidade do trabalho que estava sendo
feito nas ruas do Bairro Santa Luzia,  colocação de pó de brita.  Aprovado por unanimidade,  com
associação dos Vereadores Caco e Nelson. Vereador NELSON – 01) À SMO e SMSMU, solicitando
colocação de saibro na Rua das Hortênsias, Bairro Novo Horizonte. Aprovado por unanimidade, com
associação do Vereador Everaldo. 02) À SMO, solicitando conserto urgente de cratera localizada em
frente a Escola Getúlio Vargas, Bairro Parque Joel. Aprovado por unanimidade. Vereador THIAGO –
01) À  SMS,  solicitando  a  ampliação  do  Posto  de  Saúde  Greiss,  devido  a  grande  demanda  de
atendimentos  no  local,  Bairro  Capão  da  Cruz.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
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Vereadores Jorge, Nelson e Volmir.  02) À SMSMU, solicitando a retirada de lixo da calçada da Rua
Araquá,  em  frente  ao  nº  67,  Bairro  Pasqualini.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do
Vereador Volmir.  Vereador AVELINO – 01) Ao Prefeito,  solicitando a construção de um banheiro
público no início da Avenida Leônidas de Souza,  próximo a Estação de Trem Luiz  Pasteur,  para
taxistas  e usuários do TRENSURB. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Jorge,  Nelson,  Volmir e Caco.  Vereador Dr.  JARBAS – 01) Ao Prefeito,  c/c à SMST, solicitando
estudos do fluxo do trânsito  na Avenida Vinte e Cinco de Julho, próximo à rótula de acesso ao
viaduto,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Caco.   Neste
instante retiraram-se os Vereadores Thiago,  Dr.  Jarbas e Dr.  Link.  Passou-se ao ESPAÇO DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador MARQUINHOS – (06min.) –  Cumprimentou a todos. Disse
que é candidato a Vereador pelo PSB que é o único Partido a nível de Brasil que não admite nenhum
tipo  de  coligação  com  o  PT,  o  Vereador  Orador  fazendo   o  seu  papel,  ou  seja,  fiscalizando  e
legislando, indagou quando que o “Ballin ladrão” vai parar de roubar dinheiro público, o qual já está
condenado por fraudar licitação, fazendo com que perdesse a primariedade, ainda responde a outros
processos,  foi  denunciado novamente  na quarta  câmara criminal  por  excesso  de despesas  com
pessoal, nossa Prefeitura virou uma agência de empregos para petistas desempregados, do Estado
todo, vieram todos para nosso Município, o que aconteceu é que para sustentar esta organização
criminosa as despesas com pessoal ultrapassaram todos os seus limites, no entanto em sua primeira
campanha eleitoral acusava o ex prefeito Marcelo Machado por deixar uma dívida de treze milhões,
que conseguiu baixar para onze milhões, mas Ballin, na época dizia que isso era uma roubalheira, no
entanto em sua gestão,  hoje a dívida apontada pelo Tribunal  de Contas está em noventa e oito
milhões, por isso falta remédios na Farmácia Municipal, faltam médicos nos Postos de Saúde, mas
para  estancar  essa  roubalheira  teremos  uma  grande  oportunidade,  que  é  dia  dois  de  outubro,
reconstruirmos nossa  cidade,  reconstruirmos a  dignidade  do  povo  sapucaiense,  disparando  uma
arma mortífera nesse chamado “braço da lava jato” em nossa cidade, que são: roubo de gasolina,
furar fila do SUS, nepotismo, enfim, dessa forma só pode faltar mesmo saúde, educação, cultura,
visto  que,  quanto  mais  ignorante  a  população  mais  poderão  comprá-los,  com  bolsa  família  por
exemplo,  assim sustentando essa mafia,  que aqui  no Município é chefiada pelo Ballin  ladrão do
dinheiro público, portanto convoca a toda população para reconstruir nossa cidade, disparando esta
arma mortífera nessa organização, uma arma chamada voto, no dia dois de outubro.  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 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, 06 de setembro de 2016.

                                                                                                  

                                                                                    JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                           (Caco) 
               Vereador Presidente 

    AVELINO MAZZUCHELLO 
          (Avelino Barbeiro)  
         Vereador  Secretário
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