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Aos  vinte  e  nove  dias  do  mês  de  março  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis
(29.03.2016), 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 13ª
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:  JORGE; CACO (PMDB); AVELINO;
NELSON  (SD);  Dr.  LINK  (PT);  THIAGO  (PSDC);  EVERALDO  (PRB);  MARQUINHOS
(PSDB); Dr. JARBAS (PSDB); 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.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  PEQUENO
EXPEDIENTE: Passou-se  a  Leitura  dos  Expedientes  Recebidos:   Ofcs.  AES  Sul;  Ofc.
HMGV;  ;  ATA  nº  9740,  que  foi  aprovada  por  unanimidade,  sem  retificações  nem
alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE: Passou-se  aos
Requerimentos Verbais:  Vereador THIAGO – 01)  Ao Prefeito, c/c à SMSMU, solicitando a
limpeza  da  passarela  da  Avenida  Mauá,  próxima  à  Escola  São  Lucas.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge e Nelson.  02) À Companhia de Dança
Greice Gross, pelas belas apresentações, que bem representam nosso Município. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir,  Nelson, Prof.  Edson e Dr.  Link.
Vereador NELSON – 01) Ao DETRAN RS, solicitando informações sobre o andamento da
licitação para instalação de guincho e  depósito em Sapucaia do Sul, devido a importância de
termos este serviço em Sapucaia pelos grandes transtornos que a falta do mesmo ocasiona
aos nossos munícipes. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir,
Thiago e Jorge. 02) À CORSAN e à SMO, solicitando limpeza nos canos de esgoto no Bairro
COHAB Blocos. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco e Prof.
Edson.  Vereador Prof. EDSON – 01) Ao Prefeito, c/c à SMEC e à SMDH, parabenizando
pela 2ª Edição do Projeto de Superação do Preconceito e da Discriminação. Aprovado por
unanimidade, com associação do Vereador Nelson.  02) Ao Prefeito, c/c à SMEC e à UAB –
Universidade Aberta do Brasil, parabenizando pela realização do curso gratuito de informática
para idosos.  Aprovado por unanimidade,  com associação do Vereador Dr.  Link.  Vereador
JORGE – 01) Ao Prefeito, c/c à SMMA, solicitando que seja feita limpeza em toda extensão
do  córrego  da  Garimpo,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos
Vereadores  Nelson,  Volmir,  Prof.  Edson.  Vereador  VOLMIR  –  01) À  SMO,  à  SMST,  à
SMSMU, solicitando pintura e  reavivamento das faixas de segurança na Avenida Theodomiro
Porto  da  Fonseca.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Caco,
Everaldo, Avelino, Prof. Edson e Nelson. 02) À SMSMU, solicitando limpeza e recolhimento de
lixos nas margens da Rua Justino Camboim, no trecho do Cemitério PIO XII Até o Loteamento
Recanto dos Jardins. Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Jorge, Nelson, Thiago, Avelino e Prof. Edson.  Vereador MARQUINHOS –
01) À SMO, c/c à BM, solicitando recolhimento de lixo na Avenida Sapucaia, embaixo do
Viaduto da RS118, pois o local virou ponto de venda de drogas. Aprovado por unanimidade,
com  associação  do  Vereador  Dr.  Link.  02) À  SMMA e  à  Guarda  Municipal,  solicitando
recolhimento de sucatas de carros existentes nos dois lados da Rua Luiz Pasteur. Aprovado
por unanimidade. 03) Ao Prefeito, solicitando a instalação de quebra-molas nas Avenidas Sete
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de Setembro  e  Independência,  confluência  com as  Ruas Rui  Barbosa e  General  Osório,
conforme já solicitado no ano de 2014, antes que ocorram mais vítimas fatais, infelizmente
que ocorreu mais uma vez agora em março de 2016. Aprovado por unanimidade.  Vereador
EVERALDO – 01) À SMST, solicitando pintura de faixa de pedestres em frente ao Mercado
Rissul e às escolas infantis existentes em toda a extensão da Avenida Lúcio Bitencourt, Bairro
Piratini.  Aprovado por  unanimidade.  02) À SMO, solicitando o conserto de um buraco na
calçada  da  Rua  Campo  Verde,  em  frente  ao  nº  216,  Bairro  Pasqualini.  Aprovado  por
unanimidade. 03) À SMO, solicitando a pintura e revitalização das passarelas “do antigo Cine
Marabá”, “da Prefeitura” e do “Mercado Rissul”. Aprovado por unanimidade, com associação
do Vereador Jorge. Vereador Dr. JARBAS – 01) Ao Prefeito, c/c à SMH e à SMP, solicitando
a facilitação da numeração das casas e logradouros na Rua Paes Lemes, Bairro Parque Joel.
Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando avaliação da possibilidade
de colocação de canos de esgoto na Rua Paes Lemes, Bairro Parque Joel. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Caco e Everaldo.  Vereador Dr. LINK – 01) À
SMH, parabenizando pelo primeiro passo na regularização fundiária do Loteamento Bela Vista
II, realizado com a participação dos moradores, que agora vão poder averbar a posse da sua
terra. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Everaldo e Prof. Edson.
02)  À SMMA, parabenizando pelo novo ambiente aprazível  para trabalhar,  inaugurado na
Antiga  Prefeitura,  devolvendo  a  comunidade  um  prédio  já  histórico  em  nossa  cidade.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Everaldo, Nelson e Prof. Edson.
03) Ao Prefeito, c/c à SMS, parabenizando pela abertura de um Posto de Saúde, no Bairro
São  Caetano.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Prof.  Edson.
Vereador AVELINO – 01)  À SMO, solicitando operação tapa buracos na Avenida José de
Alencar. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Caco.  Vereador CACO –
01)  Ao Secretário Estadual de Transportes, solicitando melhorias na RS118. Aprovado por
unanimidade, com associação de todos os Edis. Neste instante o Vereador Caco, Presidente
da Casa se retirou e o Vereador Dr. Link assumiu a Presidência dos Trabalhos. Passou-se ao
ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:   Vereador  MARQUINHOS  –  (06min.) –
Cumprimentou a todos. Iniciou falando sobre seu requerimento onde solicita quebra-molas na
Avenida Sete de Setembro e outras, ressaltando que falta vergonha na cara, por parte do
Prefeito Ballin, que o mesmo tem sido um covarde com o que faz para a nossa população, leu
o Vereador Orador todo o requerimento que havia feito no ano de dois mil e quatorze e tornou
a  fazê-lo  nesta  Sessão,  explicando  que  por  não  ter  quebra-molas  nos  locais  citados  no
requerimento,  houve  novamente  vítima  fatal  em  acidente,   pois  queremos  o  mínimo  de
competência e estamos diante da pior administração da história de nossa cidade, na qual foi
transformado o município em lixo e buracos, esclareceu também que a vítima foi um senhor
que estava indo de bicicleta buscar remédios, quando desviou de um buraco, mas ao mesmo
tempo a lotação que passava também desviou do buraco e atropelou este senhor,  se tivesse
quebra-molas nos locais que o Vereador Orador solicitou, impediria os acidentes,  o Prefeito
Ballin não tem dinheiro para tapar buracos, mas tem trezentos mil  para o Carnaval,  e os
nossos munícipes morrendo,   o  Prefeito  Ballin  não tem dinheiro  para  limpar  o  lixo  desta
cidade, sendo que, hoje se a população escapa do mosquito Aedes Egipt, morre nos buracos
das ruas da cidade, isto pela covardia, pela incompetência, do Prefeito Ballin. Falou que em
outubro teremos a oportunidade de varrer essa administração do município, para que nossos
munícipes não morram nem de zica vírus, nem nos buracos,  pois aqui quem manda são as
crateras nas ruas,  isto tudo porque temos um Prefeito incompetente e covarde, chamado
Vilmar Ballin, que está matando nossa população. Agradeceu e encerrou.  Vereador NELSON
– (06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que também já pediu muitas vezes a colocação de
quebra-molas, em diversos locais, pois só quem perde um familiar ou amigo, que dá valor aos
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quebra-molas,  motoristas  somente  respeitam  quando  enxergam  um  quebra-molas.  Neste
momento devido a problemas técnicos no áudio, não foi  possível  concluir a presente ata.
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 cinquenta 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, 29 de março de 2016. 
                                                                                                
                                                                                  
                                                                               JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS

                       (Caco) 
             Vereador Presidente 

            AVELINO MAZZUCHELLO
                  (Avelino Barbeiro) 
                 Vereador  Secretário
                                                                                          
                                                                                           LUIZ ROGERIO LINK 
                                                                                                   (Dr. Link)
                                                                                               Vice-Presidente
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