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                         Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis (26.07.2016),  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 41ª 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);
MARQUINHOS (PSB);  JORGE (PSD);  LUCIANO (PT);  NELSON (SD);  AVELINO (PMDB);  THIAGO
(PSDC); Dr. LINK (PT); VOLMIR (PP); Dr. JARBAS (PSDB) e CACO (PMDB). 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: Ofício Circular nº 045/CAM/2016 da Comissão de Assuntos Municipais, Ofícios
nº  1191/2016,  1192/2016,  1193/2016,  1194/2016,  1195/2016,  1196/2016,  1197/2016,  1198/2016,
1199/2016,  1200/2016,  1201/2016,  1202/2016,  1203/2016  e  1228/2016  do  Gabinete  do  Prefeito,
Processo  20.077/2016  –  do  Executivo  Municipal,  Processo  20.078/2016  do  Executivo  Municipal,
Processo 20.079/2016 – do Executivo Municipal, Indicação 099/2016 – do Vereador Marquinhos; ATAS nº
9784 e 9786, que foram aprovadas por unanimidade, sem retificações nem alterações.  Passou-se
ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das indicações:  Indicação 099/2016 do Vereador
Marquinhos: “Encaminha PROPOSIÇÃO pedindo aprovação para uma INDICAÇÃO ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, no sentido de que envie a esta Casa Legislativa, PROJETO DE LEI que “CRIA O AUXÍLIO-
MUDANÇA”, em nossa cidade, e dá outras providências”.  Em votação, a Indicação foi  aprovada por
unanimidade em única discussão e votação.  Requerimentos Verbais: Vereador Thiago – 01)  À SMO,
solicitando a retirada de entulhos na calçada da Rua Chico Mendes, frente ao número 168, Bairro Jardim
América.  Aprovado  por  unanimidade.  02)  À  SMST,  solicitando  que  seja  colocado  um  redutor  de
velocidade na Avenida João Pereira de Vargas, frente ao número 1759, entre os Bairros Nova Sapucaia e
Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Everaldo e Volmir. 03) À SMO,
solicitando retirada de galhos e entulhos da Rua Vinte e Cinco de Julho, frente ao número 595, Bairro
Vargas. Aprovado por unanimidade.  Vereador Nelson – 01)  À SMIC, solicitando notificar e multar os
Bancos  que  não  cumprirem  as  leis  de  nossa  Cidade.  Aprovado  por  unanimidade.  02)  À  SMSMU,
solicitando limpeza e reforma nas paradas de ônibus em toda a extensão da Rua Vinte e Cinco de Julho.
Aprovado por unanimidade.  Vereador Luciano – 01)  À AES SUL, solicitando a troca de um poste na
esquina da Avenida Mauá com a Rua São Luis. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador
Dr. Link. 02) Ao Presidente do Sindipolo, parabenizando toda a categoria petroquímica e o Sindipolo pelo
aniversário  de  35  anos.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Dr.  Link.  03)
Condolências aos familiares do Senhor Afonso Lucas de Morais,  pelo seu falecimento.  Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jarbas, Dr. Link, Nelson, Jorge e Thiago. Vereador Jorge
– 01) À SMSMU, com cópia ao Prefeito, solicitando a colocação do braço de luminária num poste da Rua
Tapes com a Rua Mauá. Aprovado por unanimidade. 02) À SMST, com cópia à SMO, parabenizando pelo
exito  na  colocação  de  um  quebra-molas  na  Rua  Rosinha  Joaquina  da  Silveira.  Aprovado  por
unanimidade, com associação do Vereador Nelson. Vereador Volmir – 01) À SMO, solicitando a troca da
tampa  do  bueiro  localizado  na  Rua  Arnaldo  Eitelvan,  número  16,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por
unanimidade,  com associação dos Vereadores Jorge e Nelson.  02)  À SMO, solicitando uma urgente
operação  tapa-buracos/recapeamento  asfáltico  na  Rua  Santa  Cruz,  Bairro  Sete.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Everaldo, Jorge e Nelson. 03) À SMO, parabenizando pelo
excelente  trabalho  desenvolvido  na  Rua  Luis  Pasteur,  próximo  à  empresa  Lansul.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Thiago e Luciano. Vereador Marquinhos – 01) À SMST,
solicitando pintura da faixa de segurança na Rua Líbero Badaró,  esquina com a Rua Djalma Sassi,
próximo ao Colégio Guianuba. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Everaldo. 02) À
AES SUL, solicitando a troca de um poste, que está caindo, na Rua Coronel Genuíno, esquina com a Rua
José Felipe. Aprovado por unanimidade.  03)  À SMMA, solicitando o recolhimento de cães na Avenida
Justino Camboim, esquina com o Loteamento Bolognesi. Aprovado por unanimidade. Vereador Everaldo
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– 01) À SMSMU, solicitando que seja realizada uma limpeza geral nas margens da ERS-118. Aprovado
por unanimidade.  02)  À SMO, solicitando o reparo no asfalto da Avenida Mauá, esquina com a Rua
Campo  Grande.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  Dr.  Jarbas  –  01)  Em  nome  desta  Casa,
parabenizando o Vereador Everaldo pelo nascimento do seu filho, na semana passada. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Thiago, Marquinhos e Volmir.  02) À Diretoria da
Confraria Tabajara e Piquete Tchê Bajara, cumprimentando pelo êxito do galeto beneficente, em prol da
jovem Francielle  Muniz.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Link,  Caco,
Avelino, Jorge, Nelson e Thiago.  03)  Ao Padre Aloisio Rech e ao Conselho Diretivo da Igreja Nossa
Senhora de Fátima, cumprimentando pela Festa e Carreata do Motorista, que ocorreu no último dia 24 de
junho.  Aprovado  pro  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Volmir,  Link,  Avelino  e
Nelson  .Vereador Dr.  Link –  01)  À SMSMU,  solicitando a colocação de uma parada de ônibus na
Avenida Sebastião Faut,  em frente  ao número 864,  Bairro  Fortuna.  Aprovado por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Everaldo e Nelson. Vereador Caco – 01) À Comissão de Serviços Urbanos,
Habitação e Segurança, solicitando que seja marcada uma reunião com o DNIT, para que se verifique a
situação da BR-116. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson e Volmir. Não
havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos os Processos que aguardam Pareceres;
passou-se  à  votação  dos  Processos: PROCESSOS  EM  1ª  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO:  PROC.  nº
20.058/2016 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 017/2016 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO -
“Acrescenta o parágrafo único ao Art. 7º da Lei Municipal nº 3613/2014 que dispõe sobre a desafetação
de bens públicos do Município e autorização para a alienação através de permuta”. NESTA DATA em 1ª
discussão e votação. “Conforme o ofício de número 1228/2016 do Gabinete do Prefeito, o referido
projeto será devolvido ao Executivo”. Neste momento, assume a Presidência o Vereador Avelino, pois
os  Vereadores  Caco e Link se ausentaram por  compromissos  partidários.  Também se  ausentam os
Vereadores Jarbas (transferiu o tempo para o Vereador Marquinhos), Thiago e Volmir por compromissos
partidários.  Passou-se ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Marquinhos (06min.
Cedidos pelo Vereador Jarbas + 02 min. cedidos pelo Vereador Caco) = 08 min. Cumprimentou a
todos. Começou dizendo que falará sobre os novos candidatos a Vereador, já que está na época de
eleições. Falou sobre aquele vizinho, que passa na rua e nunca cumprimenta as pessoas, e de repente
começa a conversar com as pessoas, como se fossem amigos, convida para churrasco e etc. Disse
que não é para pensar que este vizinho descobriu a cidadania ou começou a ser educado, na verdade
este  vizinho  é  candidato  a  Vereador.  Discorreu  sobre  aquele  parente,  que  ao  passar  de  carrão,
esnobava o seu primo pobre por não ter vencido na vida, mas de repente este mesmo parente para o
seu carrão e começa a conversar com seu primo pobre, dizendo que é um irmão para ele. Argumentou
que este parente não teve uma crise de identidade, ele é candidato a Vereador. Discorreu sobre aquele
gringo que possui um minimercado, e quando efetuamos as compras, este gringo não perdoa nem dez
centavos, mas de repente ao efetuarmos uma compra e faltar algum valor, este gringo não será pão
duro e irá tratar bem o cliente. Falou que este gringo não deixou de ser pão duro e materialista, ele é
candidato a Vereador. Disse sobre o patrão nas empresas, que mal-educado, é arrogante, prepotente e
grita com os funcionários, mas de repente muda sua atitude, sendo humilde e comunicativo com as
pessoas. Falou que este patrão não fez um curso de relações humanas, ele é candidato a Vereador.
Comentou sobre aquele cara que nunca ajudou ninguém, não paga a pensão alimentícia dos filhos,
mas de repente esta pessoa aparece com uma camiseta e uma criança numa cadeira de rodas, e esta
pessoa está vendendo convites  para um baile  em prol  desta  criança.  Discorreu  dizendo que esta
pessoa não teve uma crise de cidadania, ele é candidato a Vereador. Falou sobre aquele médico, que
não atende bem as pessoas, mas de repente muda completamente, atendendo e examinando bem as
pessoas. Disse que este médico não está finalmente cumprimento o seu dever constitucional, que está
cumprindo a lei do SUS, ele é candidato a Vereador. Discorreu sobre aquele policial, que ao entrarmos
na delegacia, o tratamento é daquele jeito péssimo, mas de repente este policial começa a fazer um
ótimo  e  educado  atendimento.  Disse  que  este  policial  não  está  transtornado,  ele  é  candidato  a
Vereador. Falou sobre aquele motorista que passava correndo na parada e não parava para pegar as
pessoas, mas de repente começa a pegar os passageiros com educação. Disse que este motorista não
teve uma crise de cidadania, ele é candidato a Vereador. Agradeceu e encerrou. Nada mais havendo a
ser  tratado,  o  Vereador  Avelino  –  Presidente  da  Casa,  agradeceu  a  presença  de  todos  e  deu  por
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encerrada a presente Sessão às dezenove horas e quarenta e cinco 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, 26 de julho de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
                                       (Caco) 
                           Vereador Presidente 

          AVELINO MAZZUCHELLO 
                (Avelino Barbeiro)  
 Vereador Secretário que presidiu a Sessão           
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