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                         Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (13.12.2016),  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 78ª 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);
NELSON (SD);  LUCIANO (PT);  MARQUINHOS (PSB);  THIAGO (PSDC);  Dr.  JARBAS (PSDB);  Dr.
LINK (PT);  CACO (PMDB);   JORGE (PSD);  AVELINO (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 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: Convite para Festiva de Natal   – CDL,  Ofícios
1952/16, 1954/2016, 1973/2016, 1974/2016, 1975/2016, 1976/2016, 1977/2016, 1978/2016, 2007/2016,
2008/2016,  2009/2016,  2010/2016,  2017/2016  e  2034/2016  –  Gabinete  do  Prefeito,  Comunicados
209097/2016,  209098/2016,  209099/2016,  209100/2016,  209101/2016,  209102/2016,  209103/2016  e
209104/2016  –  Ministério  da  Educação,  Resposta  Ofício  1566/2016  –  AES  SUL,  Resposta  Ofìcio
1570/2016 – Atacadão, Processo 20.108/2016 - Executivo;  ATAS nsº 9847, 9851 e 9854  que foram
aprovadas por unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE: Requerimentos  Verbais: Vereador  NELSON  –  01)  À  SMMS,  solicitando  poda  de
eucaliptos  na  Rua  Cordão,  perto  do  número  824.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do
Vereador Caco  02)  À SMSMU, solicitando limpeza do terreno que fica em frente ao posto do Bairro
Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Jorge.  Vereador JORGE – 01) Ao
Prefeito com cópia à SMO, solicitando que seja feito um reparo em uma erosão na Rua Rui Antônio de
Oliveira, em frente ao número 397, Loteamento São Carlos. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito
com cópia  à  SMO,  solicitando  que seja  feito  um reparo  numa erosão numa boca  de  lobo  na  Rua
Gonçalino  Lucas,  em  frente  ao  número  633,  Cooperativa  Vida  Nova  I.  Aprovado  por  unanimidade.
Vereador VOLMIR – 01) À SMO, solicitando troca da tampa e limpeza do bueiro, localizado na Rua
Marcilio Dias, esquina com a Rua Anita T. Fischer, Bairro São José. Aprovado por unanimidade.  02)  À
SMO,  solicitando  conserto  de  buraco  na  Rua  Major  de  Souza  Lima,  número  42.  Aprovado  por
unanimidade, com associação do Vereador Jorge. 03) Ao atleta Paulo Ricardo Becker e Academia Lótus,
parabenizando pela conquista de campeão na categoria amador no Campeonato Brasileiro de Muay Thay
Boran.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Caco,  Marquinhos  e  Luciano.
Vereador MARQUINHOS – 01)  À Direção da empresa Real  Rodovias,  solicitando informações se a
empresa  continua  efetuando  a  manutenção  no  ônibus  destinado  ao  transporte  de  portadores  de
necessidade especiais  carentes.  Aprovado por  unanimidade.  02) Ao Presidente da APAE, solicitando
informações se o  ônibus,  destinado ao transporte de portadores de necessidade especiais  carentes,
continua buscando as pessoas em suas residências. Aprovado por unanimidade.  Vereador JARBAS –
01) Ao Prefeito, com cópia à SMO, solicitando limpeza geral nos dois trechos da Rua Marques do Erval,
Bairro Piratini. Aprovado por unanimidade. 02) À Direção, funcionários e equipe do SESI Sapucaia do Sul,
cumprimentando pela realização da feira de robótica. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Senhor Marcelo
Medeiro, cumprimentando pela eleição no cargo de Presidente do Sport Club Internacional. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Caco,  Volmir  e  Link.  Neste  momento  a  Sessão  é
interrompida  para  que  a  Comissão  de  Legislação  e  Justiça  apresente  o  parecer  ao  Processo
20.108/2016. As dezenove horas e trinta minutos a sessão é reiniciada. Após o parecer favorável,  o
Processo  20.108/2016  é  colocado  para  discussão  e  votação.  Passou-se  a  votação  dos  seguintes
Processos: PROC. nº 20.108/2016 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 042/2016 - “Desafeta
bens de uso comum do povo do Município  de Sapucaia  do Sul  alterando sua destinação para uso
patrimonial”  NESTA DATA em  1ª  discussão  e  votação;  discutiu  o  Projeto  o  Vereador  Nelson;
encaminharam a votação os  Vereadores Jorge, Marquinhos e Luciano; em votação o Projeto foi
aprovado  com 09  (nove)  votos  favoráveis  (Marquinhos,  Everaldo,  Dr.  Jarbas,  Jorge,  Luciano,
Nelson, Thiago, Avelino e Dr. Link) e 01 (uma) abstenção (Volmir), em 1ª discussão e votação.



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

PROC. nº 20.107/2016 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 041/2016 –  “Estima a Receita e
fixa a despesa do Município de Sapucaia do Sul para o exercício financeiro de 2017”.  NESTA DATA o
Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.105/2016 – Origem
da Mesa Diretora – PROJETO DE RESOLUÇÃO - “Modifica a forma de tramitação das proposições no
âmbito das Comissões Permanentes da Câmara de Vereadores”. Em 29.11.2016 o Vereador Luciano
solicitou inclusão do Projeto para votação; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª
discussão  e  votação.  NESTA DATA em 2ª  discussão  e  votação.  Discutiu  o  Projeto  o  Vereador
Marquinhos,  em votação o projeto  foi  aprovado por unanimidade em 2ª  discussão e votação.
PROC. nº 20.104/2016 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 039/2016 - “Altera a redação dos
arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 3.653 de 11 de agosto de 2015”. Em 29.11.2016 o Vereador Luciano
solicitou inclusão do Projeto para votação; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª
discussão e votação. NESTA DATA em 2ª discussão e votação, em votação o projeto foi aprovado
por unanimidade em 2ª discussão e votação.  PROC. nº 20.103/2016 – Origem do Poder Executivo –
Mensagem nº 038/2016 - “Altera a Lei Municipal nº 2.896/2006 (Plano Diretor do Município) quanto à
delimitação de cota ideal para construções residenciais multifamiliares de pavimento térreo e delimita o
recuo de jardim o qual não permitirá a sua utilização para garagem e/ou estacionamento”. Em 29.11.2016
o Vereador Luciano solicitou inclusão do Projeto para votação; em votação o Projeto foi aprovado por
unanimidade, em 1ª discussão e votação.  NESTA DATA em 2ª discussão e votação. Discutiram o
Projeto  os  Vereadores  Nelson  e  Marquinhos,  encaminhou  a  votação  o  Vereador  Nelson,  em
votação o projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação.  Neste momento se
retiraram  os  Vereadores  Link,  Luciano,  Thiago  e  Nelson.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador JORGE – (06 min.) – Cumprimentou a todos. Começou falando
sobre os problemas da empresa que recolhe o lixo doméstico na Cidade. Disse que provavelmente é falta
de pagamento. Falou que a empresa Mercúrio não possui mais nenhum funcionário na Cidade, também
por falta de pagamento. Disse que o novo Prefeito terá muitas dificuldades a partir do ano que vem, mas
salientou que não é admissível terminar o ano sem recolhimento de lixo e manutenção de iluminação
pública. Discorreu dizendo que é uma vergonha o lixo que está se acumulado em frente ao Posto de
Saúde do Bairro Vargas. Neste momento o Vereador Nelson faz um aparte: Falou sobre a briga deste
terreno que fica em frente ao Posto de Saúde do Bairro Vargas. Disse que este terreno já está liberado
para fazer um aterro e estacionamento. Falou que isso será feito até o final  do ano. Vereador Jorge
retoma a palavra: Argumentou dizendo que esta situação já está tramitando há muito tempo e que duvida
que se resolva até o final do ano. Finalizou dizendo que fica triste com estas situações e que deseja ao
novo Prefeito que este quadro seja revertido. 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 vinte  horas. 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, 13 de dezembro de
2016.

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