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                         Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis (19.07.2016), 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 39ª 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);  NELSON  (SD);  Dr.  JARBAS  (PSDB);  JORGE  (PSD);
MARQUINHOS (PSB); CACO (PMDB); AVELINO (PMDB); Dr. LINK (PT) e VOLMIR (PP). Ausência
justificada  o  Vereador  Everaldo  (Licença  paternidade).  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, a leitura de um trecho bíblico. Passou-se
ao  ESPAÇO  DO  PEQUENO  EXPEDIENTE:  O  Vereador  Avelino  –  Secretário,  fez  a  leitura  dos
Expedientes Recebidos: Mensagens Executiva nºs 021/2016 e 023/2016; Projetos de Lei Legislativo
Origem do Vereador Marco Antonio da Rosa – que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de
relógios  ponto,  digital  em todas  as  Secretarias  e  Unidades Básicas  de  Saúde  (postos  de  saúde),
existentes em nossa cidade,  e  dá outras providências”;  “Proíbe,  na cidade de Sapucaia do Sul,  o
transporte  remunerado  individual  de  pessoas  por  veículos  particulares  cadastrados  em aplicativos
(UBER), e dá outras providências” e “Dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara de Vereadores
de Sapucaia do Sul”. Distribuídos às Comissões. Ofício nº  1154/2016 – GP; Ofícios nºs 016/2016 e
017/2016 – Corsan; Ofícios nºs 0234/20160237/2016 e 0238/2016 da Secretaria Municipal da Saúde;
Ofícios do Gabinete do Governador do Estado, respondendo os Requerimentos Verbais nºs 0837/2016
e 0845/2015;  Ofício  nº  332/2016 -  Fundação  Hospitalar  Getúlio  Vargas;  Resposta  da  AES Sul  ao
Requerimento Verbal  nº 0929/2016; Convite para FEICON 2016 – EMEF Alfredo Juliano;  Ofício do
DAER  em  resposta  ao  Requerimento  Verbal  nº  0479/2016;  Convite  da  ESAPEN;  Justificativa  de
ausência  do  Vereador  Everaldo  (licença  paternidade);  ATA  nº  9783,  que  foi  aprovada  por
unanimidade,  sem  retificações  nem  alterações.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE: Não  havendo  indicações  a  serem votadas,  passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:
Vereador Dr. Link – 01)  Ao Vereador Everaldo e esposa, parabenizando pelo nascimento do filho.
Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores.  02)  À Família da Sra. Celi
Santos,  externando  condolências  pelo  falecimento  da  mesma.  Aprovado  por  unanimidade,  com a
associação do Vereador Avelino. Vereador Dr. Jarbas – 01) Ao Pr. José Bispo, cumprimentando pela
inauguração das novas instalações do Templo da Igreja Tabernáculo, ocorrido em 17 de julho. Aprovado
por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Volmir,  Thiago,  Dr.  Link  e  Nelson.  Vereador
Marquinhos – 01) À SMMA, solicitando o recolhimento de pneus do pátio da EMEI Dalila Silveira de
Oliveira, no Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade. 02) À SMST, solicitando que o Secretário tome
as devidas providências sobre o cumprimento de horário de trabalho dos funcionários, pois existem
funcionários que chegam às 13 horas, sendo que o horário são das 12 horas e 15 minutos, também há
funcionários que não aparecem para trabalhar. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, solicitando
informações sobre o funcionário Ademir Batista da Rosa, que é aposentado por invalidez. Sendo o fato
verdadeiro, este não poderia exercer função pública. Aprovado por unanimidade.  Vereador Volmir –
01) À SMMA, solicitando a poda de uma árvore na Rua Inácio Maciel de Medeiros, 393 – Bairro Jardim
América. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos e Nelson. 02)  À
SMO, solicitando urgente operação tapa buraco/recapeamento asfáltico na Avenida Justino Camboim,
em especial no trecho da Rua Evaldo da Rosa até a Av.  Albano Francisco da Silva.  Aprovado por
unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Avelino  e  Caco.  03)  Parabenizando  o  Grupo  de
Câmbio Vida Saudável, de Sapucaia do Sul, (jogo adaptado do vôlei, próprio para a terceira idade,
acima de 50 anos)  grupo recentemente fundado (02.04.2016)  e vem brilhantemente representando
nossa  cidade,  tendo  participado  de  12  campeonatos  em  diversos  municípios.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Luciano, Nelson, Dr. Jarbas, Caco e Avelino. Vereador
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Jorge  –  01)  À Funcionária  do  CRAS do  Bairro  Capão  da  Cruz  Sra.  Claúdia  Reboa,  externando
condolências  pelo  falecimento  de  seu  pai.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Avelino, Nelson, Caco, Luciano e Marquinhos. Vereador Nelson – 01) Às SMST e SMSMU,
solicitando a colocação de placas com aviso aos motoristas que ingressarem nas rodovias federais e
estaduais, para ligar os faróis. Aprovado por unanimidade. 02) À Corsan, solicitando a limpeza da caixa
d'água nos Blocos da Cohab. Aprovado por unanimidade.  03)  Ao Prefeito, c/c às SMICAA e SMPU,
solicitando  a  liberação  de  alvarás  provisórios,  pelo  menos  àqueles  que  são  ponto  de  referência
(comércios) e que estão a mais de 30 anos no local. Aprovado por unanimidade. Vereador Thiago –
01)  À Família do Sr.  Josias Souza da Silva,  externando condolências pelo falecimento do mesmo.
Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores.  02)  À SMSMU, solicitando a
retirada  de  galhos  da  Rua  Otávio  Santos,  esquina  com  a  Rua  Manoel  Tavares.  Aprovado  por
unanimidade.  03)  À SMSMU, solicitando a troca de lâmpada na Rua Taquara,  nº 581, em frente a
Escola José Plácido de Castro. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais Requerimentos Verbais
a  serem  feitos.  O  Vereador  Avelino  questionou  ao  Presidente  da  Comissão  de  Educação  se  há
possibilidade de amanhã dia 20 de julho, visitarem a Escola. Vereador Luciano questionou qual escola?
Vereador  Avelino  disse  que  falará  na  hora.  Vereador  Luciano  questionou  qual  a  pauta?  Vereador
Avelino disse que são várias denúncias. O Vereador Luciano disse que podem discutir isso na quinta-
feira dia 21 de julho, em reunião da Comissão e posteriormente fazer a visita. Vereador Avelino disse
que  amanhã  estará  na  Casa  e  fará  a  visita  na  escola,  convidou  os  Vereadores  que  quiserem
acompanhar. O Vereador Luciano disse que enquanto Presidente da Comissão, convoca para quinta-
feira, até porque tem mais coisas para serem discutidas. O Vereador Caco – Presidente da Casa disse
que de repente a situação é urgente. Vereador Luciano disse que nem foi dito qual é a pauta. Vereador
Avelino disse que se avisar certamente amanhã o problema estará resolvido. Foram lidos os Projetos
que aguardam Pareceres da Procuradoria e Comissões. O Vereador Dr. Jarbas, convocou a Comissão
de Finanças e Orçamento, para quinta-feira, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. O Vereador
Jorge, convidou os Vereadores Membros da Comissão de Serviços Urbanos, Habitação e Segurança,
demais Comissões e Vereadores, para visitarem o Lar Abrigo Meu Refúgio, Bairro João de Barro, em
razão da precariedade daquelas instalações. Não havendo processos a serem votados, passou-se ao
ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS,  os Vereadores inscritos dispensaram seus 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 trinta minutos. Determinou a lavratura desta
Ata, que será pelo mesmo assinada e pelo Vereador Avelino Mazzuchello – 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, 19 de julho de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO 
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               Vereador Secretário           
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