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                         Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (25.10.2016),
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 66ª 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  (PSD);  THIAGO  (PSDC);  NELSON  (SD);  VOLMIR  (PP);  Dr.  JARBAS  (PSDB);
MARQUINHOS (PSB); LUCIANO (PT); Dr. LINK (PT) e CACO (PMDB) e VOLMIR (PP). Ausência
justificada dos Vereadores Avelino e Everaldo. 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 e fizesse  leitura de
um trecho bíblico. Passou-se ao ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE: O Vereador Dr. Link – Vice-
Presidente, fez a leitura dos Expedientes Recebidos: Denúncia por falta de decoro parlamentar do
Vereador  Thiago contra  o  Vereador  Marquinhos;  Justificativa  de ausência  do  Vereador  Everaldo;
Justificativa de ausência do Vereador Marquinhos; Ofcs nºs 1673/16 à 1686/16, todos do GP; Ofc nº
521/16 – FHGV; Telegrama do Ministério da Educação;  ATAS nºs 9827, 9828 e 9829, que foram
aprovadas  por  unanimidade,  sem retificações  nem alterações.   Neste  momento  o  Vereador
Marquinhos se faz presente e esclarece o motivo de sua justificativa de ausência, mas que não se fez
necessária  visto  ter  conseguido participar   desta  Sessão.  Passou-se  ao  ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais:  Vereador NELSON – 01)   À Secretaria Estadual da Saúde,
solicitando que reveja os critérios de exigência da procuração autenticada em cartório para retirar
fraldas  geriátricas,  para  as  pessoas  que  estão  sem  condições  de  ir  ao  cartório  assinar,  estão
inválidas,  em  cadeiras  de  rodas  ou  acamadas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do
Vereador Volmir. 02) À SMP, solicitando que intensifique a instalação de mais academias ao ar livre,
em nosso município, pois tem sido um bem muito grande aos cidadãos que querem se exercitar.
Aprovado por  unanimidade.  Vereador  JORGE – 01) Ao Prefeito,  solicitando que seja avaliado o
trabalho  de  limpeza  realizado  na  cidade  em  troca  de  sacolas,  pois  existem  pessoas  que  não
conseguem a oportunidade de trabalhar,  pois  são contratadas as  mesmas pessoas por  diversas
semanas. Aprovado por unanimidade. Vereador VOLMIR – 01) À SMO, solicitando troca de tampa de
um bueiro na Rua São Miguel,  ao lado esquerdo do nº 221, Bairro Capão da Cruz.  02) À SMO,
solicitando limpeza e desobstrução de boca de lobo na Rua Silvio Sanson, em frente ao nº 354, Bairro
Piratini. Aprovado por unanimidade. Vereador Dr. JARBAS – 01) Ao Prefeito e à FHGV, solicitando
informações acerca de quais especialidades e quais são os médicos que procedem nos atendimentos
ofertados a população. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge e Nelson.
Neste instante, às dezenove horas e vinte e cinco minutos, o Presidente da Casa, Vereador Caco,
interrompeu a Sessão para os Vereadores avaliarem a Denúncia apresentada pelo Vereador Thiago.
Retomada a Sessão às dezenove horas e cinquenta minutos, o Presidente da Casa, Vereador Caco,
passou a palavra ao Vereador Marquinhos que pronunciou-se dizendo que: “saímos de um processo
eleitoral estressante, era a razão, por isso publicamente pede desculpas ao Vereador Thiago, por sua
intempestividade”.  Em  seguida  o  Vereador  Thiago  pronunciou-se  dizendo  que:  “dentro  deste
parlamento é importante que se mantenha a ordem, por isso está aceito o pedido de desculpas do
Vereador Marquinhos”. O Presidente da Casa, Vereador Caco, perguntou ao Vereador Thiago se iria
retirar a denúncia, o Vereador Thiago respondeu que sim, retirou sua denúncia, a qual deverá ser
arquivada. Passou-se a votação dos seguintes Processos: PROC. nº 20.096/2016 – Origem do Poder
Executivo – Mensagem nº 033/16 - “Autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 9.529,45
(nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) criando rubrica no Orçamento
de 2016 no Gabinete do Prefeito para realização de convênios com entidades”.  Em 13.10.2016, o
Vereador  Marquinhos  solicitou  adiamento  de  votação  por  01  (uma)  sessão,  o  pedido  de
adiamento  foi  aprovado  por  unanimidade. Devendo  o  Projeto  retornar  em  20.10.2016.  Em
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20.10.2016 o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1º discussão e votação. NESTA DATA, o
Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. PROC. nº 20.094/2016 –
Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 031/16 - "Autoriza o município de Sapucaia do Sul a
receber, em doação pura e simples, sem encargos uma área de terras com a finalidade de expansão
empresarial do local".  Em 13.10.2016, o Vereador Marquinhos solicitou adiamento de votação por
01 (uma) sessão,  o pedido de adiamento foi  aprovado por  unanimidade.  Devendo o Projeto
retornar  em  20.10.2016.  Em  20.10.2016  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1º
discussão  e  votação.  NESTA  DATA,  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  2ª
discussão e votação. PROC. nº 20.085/2016 – Origem do Vereador Avelino Mazzuchello (Avelino
Barbeiro) – Projeto de Lei Legislativo - “Denomina de Márcia Calisto de Castro a Unidade Básica de
Saúde, localizada na Rua Siro Silva, Bairro Pasqualini e dá outras providências”.  Em 13.10.2016, o
Vereador Volmir solicitou adiamento de votação por 01 (uma) sessão, o pedido de adiamento foi
aprovado por unanimidade. Devendo o Projeto retornar em 20.10.2016. Em 20.10.2016 o Projeto
foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1º  discussão  e  votação.  NESTA DATA,  encaminhou  a
votação o Vereador Nelson; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª
discussão  e  votação.  PROC.  nº  20.071/2016  –  Origem  do  Poder  Executivo  –  Mensagem  nº
023/2016 - “Altera o zoneamento da área registrada sob matrícula 39737 de Zona Mista 3 (ZM3) para
Zona  Especial  de  interesse  social  (ZEIS)”.   Em  13.10.2016,  o  Vereador  Marquinhos  solicitou
adiamento  de  votação  por  01  (uma)  sessão,  o  pedido  de  adiamento  foi  aprovado  por
unanimidade. Devendo o Projeto retornar em 20.10.2016. Em 20.10.2016 o Projeto foi aprovado
por  unanimidade,  em  1º  discussão  e  votação.  NESTA  DATA,  encaminhou  a  votação  o
Vereador Nelson; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e
votação.  O ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS  foi  dispensado  pelos  Vereadores
inscritos.  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 vinte horas.  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, 25 de outubro de 2016.
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