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                         Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (11.08.2016),  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 46ª 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);  Dr.  LINK  (PT);  JORGE  (PSD);  LUCIANO  (PT);  CACO  (PMDB);
NELSON (SD); MARQUINHOS (PSB); Dr. JARBAS (PSDB) e VOLMIR (PP).  Ausência justificada
do Vereador Avelino e do Vereador Thiago. 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:  Convite  para  o
lançamento do Livro “João Batista  de Oliveira  Memórias”;  Convite  para jantar  de premiação das
marcas mais lembradas de Sapucaia do Sul; Ofcs. nºs 104/16 e 109/16 da SMH; Indicações de nºs
101/16, 102/16 e 103/16, todas de origem do Vereador Thiago, que foram aprovadas por unanimidade
em  única  votação;  ATA nº  9799,  que  foi  aprovada  por  unanimidade,  sem retificações  nem
alterações.  Passou-se ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Passou-se aos Requerimentos
Verbais:  Vereador LUCIANO – 01) À AES Sul,  solicitando a instalação de um poste de luz na Rua
Juvêncio  Fragoso,  nº  607,  Bairro  Fortuna.  Aprovado  por  unanimidade. 02)  À  OAB  Sapucaia,
parabenizando  pelo  Dia  do  Advogado,  comemorado  nesse  dia  11  de  agosto.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Dr. Jarbas, Nelson e Volmir. 03) À SMMA, solicitando
a instalação de placa “proibido a colocação de lixo”, na Rua Juvêncio Fragoso, nº 607, Bairro Fortuna.
Aprovado por unanimidade. Vereador JORGE – 01)  Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando mais atenção
ao trabalho realizado nas Ruas do Município, quanto aos remendos localizados, que são mal feitos,
um verdadeiro descaso com o dinheiro da população. Aprovado por unanimidade, com associação do
Vereador Marquinhos.  Vereador VOLMIR – 01)  À SMO, c/c à SMMA, solicitando o conserto de
erosão na Rua Marquês de Caravelas, nº 448, esquina com a Rua D. João VI, Bairro Getúlio Vargas,
bem como, a possibilidade de remoção de árvore espécie Jambolão que há no local e cujas raízes
estão rompendo a  rede  de  esgoto.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores
Jorge, Nelson e Marquinhos.  02) À SMO, solicitando conserto de buraco na Rua Daltro Filho, em
frente ao nº 661, Bairro Floresta. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco,
Jorge  e  Nelson.  Vereador  MARQUINHOS  –  01) Ao  Prefeito,  à  Ouvidoria  da  FHGV  e  à  SMS,
solicitando  esclarecimentos  quanto  a  denúncia  do  facebook,  de  que  um  paciente  vítima  de
atropelamento foi discriminado por estar sujo. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, solicitando
que providencie a colocação de placas com os nomes das Ruas de nossa cidade. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Nelson e Volmir. Vereador Dr. JARBAS – 01) À
Rodeio  Companhia  Top,  parabenizando  pelo  belo  evento  ocorrido  no  último  dia  sete  de  agosto,
reunindo diversas pessoas no Parque Pesqueiro, Bairro Carioca. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Caco, Volmir e Luciano.  02) À Diretoria do Cursilho da Paróquia São
Miguel,  parabenizando pelo  chá ocorrido  no último dia  seis  de agosto,  reunindo várias  pessoas.
Aprovado por unanimidade,  com associação dos Vereadores Volmir,  Luciano e Nelson.  Vereador
NELSON – 01) À SMO e à PAVICOM, solicitando conserto dos esgotos em diversas Ruas do Bairro
Colina Verde, estão vazando e correndo a céu aberto. Aprovado por unanimidade, com associação
dos  Vereadores  Jorge  e  Volmir.  02) Aos  responsáveis,  parabenizando pela  inauguração  de uma
arena esportiva, na Avenida Mauá, uma ideia de muito sucesso. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Jorge e Everaldo. Passou-se à votação dos seguintes Projetos:  PROC.
nº  20.077/2016  –  Origem do  Poder  Executivo  –  Mensagem nº  026/2016  -  “Denomina  Ruas  do
Loteamento  Meirelles  no Bairro  Colonial”.  Em 09.08.2016,  foi  aprovado  por  unanimidade,  em 1ª
discussão e votação. NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e
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votação. PROC.  nº  20.078/2016  –  Origem  do  Poder  Executivo  –  Mensagem  nº  025/2016  -
“Denomina  Ruas  do  Loteamento  Recanto  da  Figueira  no  Bairro  Ipiranga”.  Em 09.08.2016,  foi
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por
unanimidade, em 2ª discussão e votação.  PROC. nº 20.079/2016 – Origem do Poder Executivo –
Mensagem nº 024/2016 - “Denomina Ruas do Loteamento Recanto da Amizade I, no Bairro Vargas”.
Em 09.08.2016, encaminharam a votação os Vereadores Jorge, Marquinhos, Volmir e Nelson, em
votação foi  aprovado por unanimidade em 1ª  discussão e votação.  NESTA DATA, o Projeto foi
aprovado  por  unanimidade,  em  2ª  discussão  e  votação.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Neste instante retiraram-se os Vereadores Luciano,  Dr.  Jarbas e Dr.
Link.  Vereador JORGE – (06min. cedidos pelo Vereador Dr.  Jarbas) –  Cumprimentou a todos.
Iniciou   parabenizando  a  Secretária  de  Obras,  Sra.  Lucinéia,  que  sempre  atende  com  a  maior
educação a todos e dentro do possível resolver as demandas de nosso município, mesmo sendo a
Secretaria de Obras uma Pasta bastante carente, com deficiências desde   equipamentos até mão de
obra,  a Sra. Lucinéia sempre tenta dar um retorno as solicitações, muita vezes que nem são de sua
alçada, faz um excelente trabalho, está de parabéns. Disse que infelizmente mesmo enaltecendo uma
determinada  Pasta,  quando  há  críticas   para  fazer,  assim  faz,  ressaltando  o  péssimo  trabalho
realizado nos remendos localizados nas ruas do Município, uma situação que não deve continuar, em
nenhum momento, muito menos em época de campanha eleitoral, uma vergonha, remendos que não
durarão sequer três meses, não culpando as Secretarias em geral, pois o culpado é a Administração
que não dá condições para  trabalharem. Parabenizou o Vereador Nelson pelo excelente trabalho
como Vereador, as urnas mostrarão isso e que infelizmente não há como elogiar essa Administração
Atual que não dá a mínima condição para as Secretarias realizarem o seu trabalho. 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 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,
11 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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