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                         Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis
(01.11.2016),  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 68ª 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: LUCIANO (PT); THIAGO (PSDC); VOLMIR (PP); EVERALDO
(PRB); Dr. JARBAS (PSDB); NELSON (SD); JORGE (PSD); Dr. LINK (PT) e CACO (PMDB).
Atestado médico os Vereadores Avelino e Marquinhos. 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 os
trabalhos  e  fizesse  a  leitura  de  um  trecho  bíblico.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE: O Vereador Dr. Link – Vice-Presidente, fez a leitura dos Expedientes Recebidos:
Mensagem nº 037/2016. Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereador Thiago – 01) À SMO,
solicitando revisão e conserto de rampa para cadeirantes, por algumas estarem inadequadas.
Aprovado por unanimidade. 02) À AES Sul, solicitando a troca de poste que está com sua base
comprometida, se inclinando para cair, na Rua São Jorge, nº 280. Aprovado por unanimidade.
Vereador  Nelson  –  01)  À  SMO,  solicitando  o  conserto  de  grande  erosão  na  Av.  Américo
Vespúcio, esquina com a Rua Raposo Tavares, Bairro Parque Joel. Aprovado por unanimidade.
02)  À AES Sul, solicitando que seja intensificado as podas e cortes de árvores, especialmente
pedidos  deste  Poder  Legislativo,  em  vários  bairros.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação  do  Vereador  Thiago.  Vereador  Jorge  –  01)  À  SMSMU,  SMO  e  Defesa  Civil,
solicitando o cadastro e providências com relação a família que teve sua residência atingida e
danificada devido a queda de uma árvore, em frente a Escola Getúlio Vargas, Bairro Parque Joel.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Everaldo e Jorge. Vereador
Volmir – 01)  À SMO, c/c ao Prefeito, solicitando o desentupimento/hidrojateamento a rede de
esgoto da Audelino Godoy, sendo o ponto mais grave próximo ao nº 230, Loteamento Parque
Primavera. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Caco.  02) Às SMSMU e
SMO, solicitando a limpeza/desobstrução e também a troca da tampa no bueiro localizado na
Rua Silvio  Sanson,  esquina com a Rubem Berta,  Bairro  Piratini.  Aprovado por  unanimidade.
Vereador Everaldo – 01) À SMSMU, solicitando a retirada de lixo e entulhos da Rua São Paulo,
esquina  com  a  Av.  Justino  Camboim.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Nelson,  Jorge  e  Volmir.  Vereador  Dr.  Jarbas  –  01)  Ao  DNIT,  agradecendo  ao
Engenheiro Adriano que gentilmente atendeu requerimento deste Vereador e hoje mesmo com
chuva vistoriou o arroio Mem de Sá em toda sua extensão. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Jorge, Thiago e Everaldo. 02) Ao Prefeito, c/c à SMS, solicitando a
avaliação sobre a possibilidade da reativação do Posto de Saúde (SPA – Postão). Aprovado por
unanimidade, com a associação do Vereador Volmir.  Em Nome da Casa – 01)  À Sra.  Zilda
Andrade e familiares, externando condolências pelo falecimento de sua mãe Sra. Paula Andrade.
Aprovado por unanimidade. 02) Aos familiares do Sr. Roberto Soares, externando condolências
pelo falecimento do mesmo. Aprovado por unanimidade. Vereador Dr. Link – 01) Ao Comando
do  33º  BPM,  parabenizando  pela  premiação,  ficando  em  1º  lugar  no  Estado  nos  melhores
resultados na redução de índices de criminalidade no Projeto Piloto da Operação Avante (2015)
que  reuniu  todos  comandantes  das  Unidades  Operacional  da  Brigada  Militar.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, Thiago, Luciano e Everaldo.  02)    À
Igreja Batista Independente de Sapucaia do Sul, parabenizando pelo existência de 86 anos no
Município prestando grande trabalho para a nossa comunidade. Aprovado por unanimidade, com
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a associação dos Vereadores Thiago, Caco e Everaldo.  03) Parabenizando o Pr. Ivo Nunes da
Silva, pelo pastoreio nos 12 anos frente a Igreja e recentemente foi jubilado ao mesmo tempo
deseja ao Pr. Israel Nunes da Silva,  grande trabalho frente a Igreja Batista e que Deus ilumine
seus  caminhos  no  pastoreio  da  Igreja.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Thiago, Caco e Everaldo. Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos,
foram lidos os Projetos que aguardam pareceres da Procuradoria e das Comissões. Questão de
Ordem: As comissões foram convocadas para analise dos Processos, em especial a LDO, para
o dia 10 de novembro de 2016, às 18 horas.  Questão de Ordem: Vereador Jorge, questionou
aos  Vereadores  Nelson  e  Everaldo,  como  ficou  a  situação  do  Abrigo  Lar  Meu  Refúgio.  O
Vereador Everaldo disse que, já havia sido agendada para quinta-feira, porém foi desmarcada e
ainda não foi reagendada nova data. Vereador Nelson disse que isso já foi denunciado, só avisa
e vamos lá assinar o documento. O Vereador Jorge disse que, precisamos dar um retorno para a
população. Portanto, acordaram para irem lá na quinta-feira, dia 03 de novembro de 2016, às 14
horas.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Os  Vereadores  inscritos
dispensaram os tempos.  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 minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será pelo mesmo assinada e pelo
Vereador  Dr.  Link,  Vice-Presidente,  que  secretariou  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, 01 de novembro de 2016.
                                       

                                                                                    JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
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        LUIS ROGÉRIO LINK 
                 (Dr. Link) 
       Vereador Vice-Presidente 
        secretariou os trabalhos 
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