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                         Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis (08.11.2016),  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 70ª 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); THIAGO (PSDC); NELSON (SD); LUCIANO (PT); JORGE (PSD); Dr.
LINK (PT); VOLMIR (PP); CACO (PMDB) e AVELINO (PMDB). Ausência justificada dos Vereadores
Marquinhos e Dr. Jarbas. 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, que fizesse  leitura de um trecho bíblico. Passou-se ao ESPAÇO DO
PEQUENO EXPEDIENTE: O Vereador Avelino – Secretário, fez a leitura dos Expedientes Recebidos:
Mensagens Executivas nºs 038/2016 e 039/2016; Ofc. nº 1782/2016 – GP, solicitando retirada da
Mensagem Executiva nº 029/2016; Telegrama do Ministério da Educação.  Passou-se ao  ESPAÇO
DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais:  Vereador JORGE – 01)  Ao Prefeito, c/c à
SMO e SMST, solicitando que seja colocado dois quebra-molas na Rua Ivoti, Bairro Vargas. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Everaldo e Nelson. 02) Ao Prefeito, c/c à SMO e
SMST, solicitando que seja colocado quebra-molas na Rua General Luz, nas proximidades do nº 97,
Bairro Vargas.  Aprovado por unanimidade.  03) Ao Prefeito,  c/c  à SMSMU, solicitando que sejam
colocados banheiros na Praça de Ginástica localizada em frente ao Viaduto da Vargas. Aprovado por
unanimidade,  com associação  do Vereador  Nelson.  Vereador  NELSON –  01) Ao Prefeito,  c/c  à
SMSMU, solicitando limpeza embaixo do viaduto da Prefeitura,  o local está péssimo. Aprovado por
unanimidade.  02) À  SMMA,  solicitando  fiscalização  quanto  aos  terrenos  abandonados,  que  só
acumulam sujeira e os proprietários não cuidam. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Jorge, Volmir e Everaldo.  Vereador THIAGO – 01)  À SMSMU, solicitando limpeza e
recuperação da Praça Claúdio Veríssimo da Silva, localizada na Rua Dona Ecilda, Bairro Freitas.
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Caco. 02) À SMO, solicitando conserto da
base na parada de ônibus, onde o concreto está quebrado, situada na Rua São Jorge, Bairro São
José. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Nelson. Vereador AVELINO – 01) Ao
Prefeito, solicitando estudos quanto a viabilidade de transformar um prédio antigo existente atrás da
Prefeitura, em uma creche. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, solicitando estudos quanto a
viabilidade de construir banheiros na praça de ginástica localizada em frente a Prefeitura. Aprovado
por unanimidade, com associação do Vereador Jorge. Vereador VOLMIR – 01) À SMO, solicitando
operação tapa buracos na Rua Rosinha Joaquina da Silveira, trecho entre a Avenida Assis Brasil
até a Rua Vinte e Cinco de Julho, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Caco, Nelson e Jorge. 02) À SMO, solicitando conserto de buraco na Rua Aristides
Timóteo da Costa, nº 727, Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade. Passou-se ao ESPAÇO DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador NELSON – (06min.) – Cumprimentou  a todos. Iniciou falando
sobre um problema que tem afetado tanto a zona residencial, quanto rural, diversos locais, que é a
questão do som alto em residências,  um verdadeiro abuso, que ocorre por exemplo no Bairro Vargas
todos os finais de semana, não deixando os moradores dormirem em paz, situações que ocasionaram
muitas chamadas na Brigada Militar e Guarda Municipal, ressaltando o Vereador Orador que daqui
para frente serão tomadas atitudes, pois não é possível continuar essa situação como está, em áreas
residenciais, som muito alto, festas rave, drogas, menores de idade, enfim, sendo que, considera o
Vereador Orador que devemos denunciar e sempre se  identificando, pois é lei, a Brigada deverá ir ao
local  e  solicitar  que abaixem  o  som,  se novamente o som continuar  alto  a Brigada deverá  ser
chamada  e  desta  vez  tem  que  invadir  o  local  e  dar  prisão  em  flagrante,  levando  todos  os
equipamentos de som, ou seja,  existe lei e esta deve ser cumprida. Disse que apoia completamente
a Brigada Militar em suas ações, pois não tem cabimento o que tem acontecido, pessoas doentes não
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conseguirem dormirem em suas próprias casas, devido ao barulho, jovens usando drogas, fazendo as
ruas de banheiro, tumultuando toda a vizinhança, por isso apoia e parabeniza a Brigada se houver
toda esta ação. Agradeceu e encerrou. Vereador VOLMIR – (06min.) – Cumprimentou a todos. Disse
que  inicia seu pronunciamento alertando tanto Vereadores, quanto  o futuro Prefeito, Dr. Link, sobre
algumas falhas na LDO para 2017, pois haverá problemas com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Falou que a crise em nosso País é grande, o Fundo de Participação de nosso Município vem caindo,
logo poderá haver pagamento parcelado aos funcionários municipais,  assim como ocorre hoje no
Estado,  não podendo ter  esta renúncia de receita,  dias difíceis virão,   mas como morador desta
cidade  quer  o  melhor  para  ela,  além  da  Lei  de  Responsabilidade  pegar  o  Prefeito,  estaremos
deixando “o dinheiro público escorrer por nossas mãos”. 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  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, 08 de novembro de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                                                                                                           (Caco) 
                                                                                                                  Vereador Presidente
          AVELINO MAZZUCHELO

              (Avelino Barbeiro)
             Vereador  Secretário
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