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Aos  vinte  e  um dias  do  mês  de  julho  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis
(21.07.2016), 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
40ª 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: THIAGO (PSDC); LUCIANO (PT);
JORGE (PSD);  VOLMIR (PP);  Dr.  JARBAS (PSDB);  NELSON (SD);  MARQUINHOS
(PSB);  Dr.  LINK  (PT);  CACO  (PMDB).  Ausências  justificadas  dos  Vereadores
EVERALDO  (PRB)  e AVELINO  (PMDB).  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, que
secretariasse,  o  qual  fez imediatamente a leitura de um trecho bíblico.  Passou-se ao
ESPAÇO  DO  PEQUENO  EXPEDIENTE: Passou-se  à  Leitura  dos  Expedientes
Recebidos: Ofcs. Nº1092/16, 1107/16 e 1108/16, 1127/16 a 1131/16, 1136/16, 1137/16,
1143/16,  1146/16  a  1150/16,  todos  do  Gabinete  do  Prefeito;  Convite  para  Almoço
Empresarial  na  ACIS;  Convite  para  Passagem  de  Comando  do  Policiamento
Metropolitano; justificativa de ausência do Vereador Everaldo; ATAS nº 9777 e 9781, que
foram aprovadas por unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereador
THIAGO – 01)  À SMO, solicitando a retirada de galhos da calçada na Rua Marechal
Deodoro, em frente ao nº 207, Bairro Paraíso. Aprovado por unanimidade.  02) À SMST,
solicitando que sejam refeitas as pinturas das faixas de segurança da Av. Assis Brasil,
esquina  com  Rua  São  Luís,  Bairro  Jardim.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador
NELSON – 01) Ao Prefeito, c/c à SMSMU, SMO, SMST, solicitando a colocação de três a
quatro postes de luz na Rua Maria Delfina Marques de Paula, Bairro Amobem. Aprovado
por unanimidade. 02) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando recapeamento asfáltico na Rua
Goiás, Bairro Paraíso. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Caco. 03)
À  Mesa  Diretiva  desta  Casa,  solicitando  autorização  para  convocação  de  audiência
pública referente ao assunto dos alvarás provisórios. Aprovado por unanimidade,  com
associação dos Vereadores Jorge e Thiago.  Vereador JORGE – 01)  Ao Prefeito, c/c à
SMO, solicitando uma maior fiscalização em todo o serviço de recapeamento asfáltico do
município, citando como exemplo os remendos de baixa qualidade feitos nas Ruas Ivoti e
Valdemimo Rodrigues Machado. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador
Caco.  02) À  ESF  Bela  Vista,  parabenizando  a  todos  os  técnicos  de  enfermagem,
funcionários  e  equipe  médica  do  ESF  do  Bairro  Bela  Vista  pelo  excelente  trabalho
prestado, em especial ao Dr. Rodolfo Tamayo Martinez, médico da família que, segundo o
autor, está para se afastar desse posto. Diz o autor que se fosse possível mantê-lo seria
muito  bom  para  a  comunidade.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Marcos, Nelson e Dr. Link.  Vereador VOLMIR – 01)  À SMO, solicita com a
máxima urgência providências para conserto de uma erosão ao lado de um bueiro na Rua
25 de Julho, esquina com Rua São Caetano, junto ao poste de energia, Bairro Vargas.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Nelson,  Thiago,
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Jarbas, Caco e Dr. Link. 2) À SMO, solicitando providências para  conserto de buraco na
Rua  Leopoldo  Johann,  230,  Bairro  Pasqualine.  Aprovado  por  unanimidade  com
associação dos Vereadores Caco e Dr. Jarbas. Vereador MARQUINHOS – 1) Ao Posto
de  Saúde  Terra  Nova,  no  Bairro  Ipiranga,  parabenizando  médica  e  funcionários  pelo
excelente  tratamento  dispensado  aos  pacientes.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores  Dr. Link, Volmir, Jorge, Luciano, Nelson e  Thiago.  02) À
CORSAN,  solicitando  a  individualização  da  cobrança  de  água  dos  condôminos  do
Residencial Altos da Theodomiro I e II,  pois atualmente a cobrança é realizada por boleto
juntamente  com  a  taxa  de  condomínio,  o  que  está  causando  um  verdadeiro  caos.
Aprovado por unanimidade. 03) À Brigada Militar, solicitando que apure denúncia recebida
pelo facebook contra PMs que atenderam uma ocorrência de um caminhão que estava
com pneu furado, o caminhoneiro saiu para arrumar um step, quando retornou a Brigada
estava  guinchando  o  caminhão,  além disso  o  caminhoneiro  sofreu  injúrias  dos  PMs.
Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  DR.  JARBAS  –  1)  Ao  Prefeito,  c/c  à  SMO,
solicitando  uma revisão  na  Travessa  São  Carlos,  Bairro  Dihel  que,  possui  buracos e
falhas  no  asfalto  na  esquina  com  a  Rua  Imperatriz  Teresa  Cristina  que  não  foram
arrumados  e  ainda  foram  pintados  com  sinalização  recentemente.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir e Jorge. 02) Ao Prefeito, c/c à SMO,
solicitando iluminação pública na Av. Justino Camboim, no trecho que vai do cemitério até
o Loteamento Residencial dos Jardins. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Volmir e Caco. Sendo finalizados os requerimentos, retiraram-se do Plenário
por motivo de compromissos partidários os Vereadores Dr. Jarbas, Volmir, Luciano, Dr.
Link  e  Thiago.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:   Vereador
MARQUINHOS –  (06min) –    Cumprimentou a todos. Parabenizou o Vereador Nelson,
pois  entende que o mesmo tem vergonha na cara  ao dizer  que saiu  às ruas com o
Prefeito Ballin. Disse ainda que está na hora de se abrir uma CPI, devido ao descaso e
toda essa vergonha que temos visto. Disse que o Vereador Caco perguntou qual é o fato
determinado, ao que o orador citou alguns. Seguiu perguntando se será possível, esta
administração pagar meio milhão de reais para um médico concursado – Dr. Marcelo, do
Hospital Getúlio Vargas, para trabalhar em Esteio? Será que isto é legal? Com o dinheiro
nosso? Continuou dizendo que nosso dinheiro, dos nossos impostos, foi parar no bolso de
alguém, tudo isto é de se envergonhar realmente. O orador segue dizendo que foi feita
uma lei, aprovada por unanimidade, sobre o aumento no preço das passagens da Real
Rodovias, do empresário Pedrotti, agora amigo do Prefeito Ballin, lei esta que foi de sua
autoria,  através da qual,  todo aumento de passagem tem que passar por este Poder
legislativo, o projeto foi aprovado por todos os Vereadores. Mas, mesmo assim o Prefeito
Ballin, deu um tapa na cara deste Poder Legislativo, sentou com seu amigo Pedrotti e
simplesmente aumentou o preço da passagem para R$3,20, uma das passagens, com
certeza, mais caras do Brasil. Sendo que enquanto Vereador, na época, Vilmar Ballin era
um contumaz, ele acusava, junto com o orador, o empresário Pedroti, e que tínhamos as
“vermelhinhas”,  que  eram a  passagem mais  barata  do  Brasil,  de  um projeto  de  sua
autoria. Pois simplesmente foi retirado, num conluio com o prefeito já saudoso, e todos
sabem o que rolou naquela época. Mas como um passe de mágica, sendo agora Prefeito
Ballin,  sentou com um empresário bilionário e deu este tapa na cara do Poder Legislativo.
Por isso, diz o orador que comentou com o Vereador Presidente que acha que está na
hora de pensarem, está na hora de responsabilizarem este governo. Comenta que desde
2010 os ônibus da Real Rodovias deveriam ter elevadores, mas que até agora, mais de
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50% dos carros não possui e de novo o Prefeito senta com o empresário Pedrotti e o povo
que se exploda. O Orador pergunta se isso não são fatos determinados, que fazem com
que esse Poder, que representa o maior de todos os poderes que é o poder do  Povo,
tome uma atitude? Ressaltando o Vereador Orador  que poderia elencar mais diversos
fatos determinados, mas encerra dizendo: “Vereador Brambilla, o senhor que representa o
Prefeito nessa casa, que costuma passear com o Prefeito Ballin pela cidade, levantem da
cadeira, o senhor e ele, e que o Prefeito tome uma atitude e faça com que a nossa cidade
volte a ter um gestor que tenha a mesma competência sua como Vereador”. Agradeceu e
encerrou. Neste momento o Vereador Jorge pede pela ordem  que o Vereador Nelson
ajude  a  esclarecer  sobre  determinada  visita  realizada  no  dia  desta  sessão,  pelos
Vereadores  Jorge,  Nelson  e  Marco  Antônio  da  Rosa,  e  viram  barbaridades  no  local
visitado, ao que o Vereador Nelson responde que está fazendo um relatório que será lido
na  próxima  reunião  da  comissão.  Vereador  NELSON –  (06min.)  – Cumprimentou  a
todos. Disse que o Vereador Marquinhos estava faltando com a verdade, pois não sai com
o Prefeito, e sim sozinho e que sempre levanta de sua cadeira sim. Afirmou que um dia
antes o próprio  Vereador  Marquinhos o elogiou,  dizendo que ele  é um dos melhores
Vereadores, que legisla e fiscaliza. Afirma que logo em seguida “será divulgado em 50 mil
boletins informativos o trabalho do Vereador Orador” e que, nos projetos que fez, o orador
nunca dependeu do Prefeito para nada, não é PT, bem como, diz o Vereador Marquinhos,
sobre ter vergonha, o Orador poderia falar  dez coisas das quais o Vereador Marquinhos
poderia ter vergonha, como sair com uns aí, mas não vai falar nada, mas que ele sai e
fala também. Disse que não precisa sair com o Prefeito para mostrar o seu trabalho e que
levanta da cadeira e vai trabalhar, assim como os Vereadores Marcos e Jorge trabalham,
mostram sim um grande trabalho,  só não podem falar muita coisa por política,  assim
como, o Vereador Marcos cansa de dizer que se o Vereador Dr. Link não fosse do PT,
seria um candidato a Prefeito sem adversários em Sapucaia do Sul. Fala do trabalho que
está fazendo a respeito da dificuldade imensa de se conseguir alvarás provisórios em
Sapucaia do Sul. Afirma que  fez a lei e que se esta não for sancionada pelo Prefeito, será
sancionada na Câmara. Falou que o Governo Federal fez a Lei do Microempreendedor,
para facilitar ao eletricista, pedreiro, encanador, e pagar 40 ou 50 reais e estar segurado
pelo INSS, dando como exemplo, um eletricista que mora há 40 anos no mesmo lugar, na
Rua Ivoti, vai solicitar o alvará para pegar a nota fiscal, para pintar uma parede de uma
empresa,  vai  pegar a nota fiscal  e,  simplesmente, nos cadastros da nota fiscal  estão
pedindo a matrícula  do imóvel.  Pergunta como, se essa lei  foi  feita para beneficiar  o
pequeno trabalhador, como ele vai trabalhar, como ele vai gerar o imposto e pagar, e
Sapucaia do Sul está trancando. Diz o orador que fez a lei e solicitou ontem novamente,
discutiu no Planejamento, porque não é possível que se vá trabalhar só para o grande
empresário, que até no centro da cidade tem imóveis irregulares, então por esse tipo de
trabalho é que eles tem que batalhar. Sapucaia do Sul não pode deixar 400 empresas
trancadas. O pessoal mora há 40 anos no local e não pode conseguir um alvará ponto de
referência, que é só para dizer que a correspondência tem que ir para aquele endereço. É
só para isso, não precisa de bombeiro, não precisa de qualquer outro tipo de documento.
Diz que não podem permitir que os trabalhadores fiquem sem poder atuar com as suas
empresas. Diz também que quer deixar registrado que irá solicitar uma audiência pública
e vai convidar o MP para vir aqui, pois todos os municípios tem essa lei e nós não temos.
Afirma que se vai na Prefeitura, tem 15 problemas por dia lá, tem que ser tomado uma
providência. Diz que a lei de sua autoria que foi aprovada neste Poder Legislativo,e que
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não vai ser sancionada pelo Prefeito, eles vão solicitar que ela volte para esse Poder, e
que vão tentar sancioná-la aqui. Então tem que trabalhar, levantar da cadeira – como
todos os Vereadores fazem – e batalhar, porque esta é uma das melhores Legislaturas
dos últimos tempos. Ninguém ficou com guerra, com raiva um do outro por causa de
partido, nem nada, todo mundo se respeitou, e estão se respeitando, mesmo que eles
venham com trinta denúncias, se alguém quiser colocar uma denúncia, que procure a
pessoa e coloque, não procure os Vereadores para colocar. 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 quarenta
e cinco minutos.  Determinou a lavratura desta Ata,  que será pelo mesmo assinada e
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, 21 de julho de 2016. 
                                                                                                
                                                                                  
                                                                               JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS

                       (Caco) 
             Vereador Presidente 

           LUIS ROGÉRIO LINK
                  (Dr. Link) 
          Vereador Vice-Presidente
         secretariando os trabalhos
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