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                         Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (16.08.2016),  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 47ª 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:  Dr.  JARBAS
(PSDB);  EVERALDO (PRB); THIAGO (PSDC);  MARQUINHOS (PSB);  AVELINO (PMDB);  JORGE
(PSD); LUCIANO (PT); NELSON (SD);  Dr. LINK (PT); CACO (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, a leitura de um trecho
bíblico. Passou-se ao  ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE:  O Vereador Avelino – Secretário, fez a
leitura dos Expedientes Recebidos: Convite para solenidade Cívico-Militar – Junta Militar de Sapucaia do
Sul, Convite para Almoço do 14º Aniversário do Batalhão – Brigada Militar, Ofício 058/2016 – Secretaria
Municipal  de  Educação,  Processo  20.084/2016  -  Executivo;  ATA nº  9800,  que  foi  aprovada  por
unanimidade, sem retificação nem alteração.   Passou-se ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:
Requerimentos Verbais:  Vereador Dr. JARBAS – 01) À Direção do Clube de Mães Madre Paulina
e associados, cumprimentando pelo belo evento realizado no último sábado dia 13 de agosto.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Volmir.  02) À  SMO,  Prefeito,
Governador,  DAER,  DNIT e  Secretaria  Estadual  de  Obras,  solicitando  providências  sobre  a
manutenção e adequação da drenagem do Arroio Men De Sa, no Bairro Três Portos. Aprovado
por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Thiago,  Nelson  e  Volmir.  Vereador
EVERALDO –  01) À SMSMU, solicitando que seja realizado uma limpeza nas margens da ERS-
118. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Thiago, Nelson e Dr. Link. 02)
À SMO, solicitando desentupimento de uma boca de lobo localizada na Rua Ursa Maior, número
446, nas proximidades da UPA. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Thiago.
Vereador MARQUINHOS – 01) À SMO, solicitando o asfaltamento da parte faltante da Rua
Leopoldo Johan. Aprovado por unanimidade.  02) À SMST, solicitando a colocação de placa de
PARE e reforço de sinalização na Rua Inspetor Ezequiel, esquina com a Avenida Manoel Serafin.
Aprovado por unanimidade. Vereador VOLMIR – 01) À SMST, com cópia à SMSMU, solicitando
a recolocação de placa de parada de ônibus na Rua Raposo Tavares, Loteamento Parque Joel.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Thiago e Nelson. 02) À SMO,
solicita providências  urgentes na Avenida Juventino Machado, Loteamento Nascer do Sol, Bairro
Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Everaldo  e  Nelson.
Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito,  com cópia à  SMSMU, solicitando providências  sobre a
iluminação pública de nossa cidade. Aprovado por unanimidade.  Vereador NELSON – 01) À
SMO e SMSMU, solicitando patrolamento nas Ruas do Bairro Novo Horizonte.  Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Thiago, Everaldo, Caco e Avelino.  02)  À
SMO e Prefeito, solicitando recapeamento asfáltico na Travessa Rosinha da Silveira. Aprovado
por unanimidade, com associação do Vereador Thiago.  Vereador THIAGO – 01) À SMSMU,
solicitando revisão e troca de lâmpadas queimadas na Rua Nestor de Morais, Bairro Lomba da
Palmeira.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  do  Vereador  Nelson.  02) À  SMSMU,
solicitando a retirada de lixo e entulho na calçada da Rua Emília Silva, frente ao número 176,
Bairro  São  José.  Aprovado  por  unanimidade.  03) Ao  Comando  da  Brigada  Militar  e  SMST,
solicitando  patrulhamento  na  região  do  Bairro  Três  Portos.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Volmir, Caco e Dr. Jarbas. Foram lidos os Processos que aguardam
Pareceres.  Neste  momento  se  retiraram  os  Vereadores  Dr.  Link  e  Thiago,  devido  a  compromissos
partidários.  Não  havendo  processos  a  serem  votados, passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Marquinhos (06min. + 06 min. cedidos pelo Vereador Jorge)
= 12 min. Cumprimentou a todos. Começou falando sobre o desmantelamento da cultura e educação



CÂMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL
Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081

em nossa Cidade por causa da organização criminosa chamada PT. Disse que esta organização tem
um braço em nosso Município, chefiado pelo fraudador de licitação, Prefeito Vilmar Ballin. Falou que
eles já estão na Rua mentindo para a população, esses “pão com mortadela”, militancia paga. Disse
para  vermos  as  mentiras  deles.  Falou  para  vermos  que  o  Prefeito  Vilmar  Ballin  está  apoiando  o
candidato Dr. Link e estão afirmando que terão compromisso com a cultura. Argumentou que não existe
compromisso com a cultura, dizendo que a atual gestão fechou a Secretaria de Cultura e no ano atual
foi perdido um milhão de reais, ou seja isso não é compromisso com a cultura. Solicitou que o Prefeito
Vilmar Ballin explicasse aos professores, porque não é permitida a licença-prêmio, sendo que é um
direito devido do servidor público, mas ao mesmo tempo libera esta mesma licença para políticos. Disse
que dará um exemplo, o Presidente do PP Evaldo da Rosa. Disse qual é o interesse por trás disso.
Falou  para  vermos  quem é  o  Dr.  Link,  disse  que  é  aquele  que  excluiu  a  sigla  do  PT em suas
propagandas.  Argumentou dizendo que o Dr.  Link é só azulzinho,  falou para que o Dr. Link use o
azulzinho  para  outras  necessidades.  Falou  que  entende  o  Dr.  Link,  porque  é  vergonha  desta
organização criminosa do Petrolão, Mensalão e em Sapucaia do Sul do fraudador de licitação Vilmar
Ballin. Discorreu dizendo que esta chapa fala em ficha limpa, mas na verdade esta chapa tem que ser
chapa da RBS TV. Disse que a única chapa ficha limpa é o PSB-40. Falou sobre o que o Prefeito Vilmar
Ballin prometeu na campanha de 2008, plano de saúde aos professores. Disse que depois de reeleito,
esqueceu dessa promessa, mas falou porque ele se esqueceu. Disse que provavelmente o Prefeito
Vilmar Ballin foi acometido da doença do “sem memória”, aquele advogado que estava no aniversário
do Dr. Link. Argumentou que esse advogado “sem memória” já possui três condenações e será excluído
da OAB pelo seus crimes. Falou que este advogado está tentando impugnar  a chapa de Marcelo
Machado  e  Vilmar  Lourenço,  porque  estão  com medo dos  votos  nas  urnas  e  querem ganhar  no
tapetão.  Falou  para  vermos  as  mentiras  desse  caras  de  pau,  falando  nos  panfletos  sobre  “mais
educação”. Disse mais educação onde, se foi fechado o segundo grau noturno nas Escolas João de
Barro e Santos Dumont, sem contar que a construção da Escola do Meio Ambiente foi de autoria de
Marcelo Machado e a atual administração a fechou. Perguntou onde foi parar o dinheiro do FUNDEB,
que seria destinado a compra de uniforme para nossos alunos. Disse que será que foi investido em
compra de gasolina ou prática de nepotismo, ou pagar a Vice-Diretora fantasma da Escola João de
Barro. Falou que deseja saber onde foi parar o dinheiro da merenda escolar, já que os alunos estão
comendo  arroz com chuchu. Disse que o Prefeito Vilmar Ballin,  quando era Vereador combatia  o
nepotismo, mas agora sabemos que na verdade combatia o nepotismo dos outros, pois confundiu a
transparência  do  Governo  com a  “trás  parente  pro  Governo”.  Discorreu  também sobre  mais  uma
promessa de campanha ,o vale-refeição dos professores, que também não foi cumprido. Falou que
para o vale-refeição não tinha dinheiro, mas para investir meio milhão de reais para o Carnaval tinha,
pão e circo para o povo. Finalizou dizendo que em Brasília temos a Dilma ladra, chefe do Petrolão, em
São Paulo temos o Lula ladrão, chefe do mensalão e em Sapucaia do Sul temos o Prefeito Ballin,
fraudador de licitações. 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  vinte  e  cinco  minutos.  Determinou a  lavratura  desta  Ata,  que  será  pelo  mesmo
assinada e  pelo  Vereador  Avelino  -  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, 16 de agosto de 2016.
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