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                         Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (18.08.2016), 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 48ª 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:  THIAGO (PSDC);  NELSON (SD);  LUCIANO (PT);  JORGE (PSD);  Dr.  JARBAS (PMDB);
CACO (PMDB); EVERALDO (PRB); Dr.  LINK (PT);  MARQUINHOS (PSB); 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
Avelino  –  Secretário,  a  leitura  de  um  trecho  bíblico.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  PEQUENO
EXPEDIENTE:  ATA  nº  9801,  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  Thiago  –  01)  À  SMO,  solicitando
recapeamento  asfáltico  na  Rua  Antônio  Vieira,  Cohab-Blocos.  Aprovado  por  unanimidade.  02)  À
SMO, solicitando a retirada de galhos na calçada da Rua Henrique Dias, próximo ao nº 902, Bairro
Silva. Aprovado por unanimidade. Vereador Nelson – 01) À SMST, solicitando a sinalização “proibido
estacionar”, em frente ao Condomínio, próximo ao Kusraschiki, na Av. Lúcio Bitencourt. Aprovado por
unanimidade. 02) Ao Prefeito, c/c às SMST e SMSMU, solicitando que seja feita uma rótula, próximo
ao  na  Av.  Lúcio  Bitencourt.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  do  Vereador  Caco.
Vereador Luciano – 01) À SMST, solicitando que seja feita mão única na Rua Cabo Verde até a Rua
Pereira  de  Vasconcelos.  Aprovado  por  unanimidade.  02)  À SMSMU,  solicitando  a  colocação  de
paradas de ônibus,  em frente  ao Condomínios  Nápole  e Alexandria.  Aprovado por  unanimidade.
Vereador  Jorge  –  01)  Ao Prefeito,  c/c  às  SMST,  SMSMU e  SMO,  solicitando  a  sinalização  de
trânsito, colocação de sinaleira ou redutores de velocidade na Rua Mariano do Canto, esquina com a
Rua  Maurício  Cardoso.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Nelson,
Marquinhos e Everaldo.  02)  Ao Prefeito,  c/c à SMST, solicitando a colocação de quebra-molas e
placas  de  velocidade  na  Rua  Evaldo  da  Rosa,  Bairro  Sete.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação do Vereador Nelson.  Vereador Volmir – 01) À SMST, c/c à SMO, solicitando estudo de
viabilidade para a colocação de redutor de velocidade/quebra-molas, na Rua Minuano, próximo ao nº
102,  Bairro  Pasqualini.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  do  Vereador  Caco.  02)  À
SMMA, c/c à AES Sul, solicitando a poda de uma árvore que está na calçada na Rua Dona Arlinda,
próximo a Escola Anita Garibaldi, Bairro Freitas. Aprovado por unanimidade. Vereador Marquinhos –
01) À Ouvidoria da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, solicitando que sejam apurados os fatos da
denúncia recebida através do facebook de que após atendimento médico, foi negado o atestado a
uma gestante com gravidez de risco. Aprovado por unanimidade. 02) À SMST, solicitando a colocação
de quebra-molas na Rua Minuano, próximo ao nº 102, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade.
03) À Guarda Municipal, solicitando informações: Se o cargo de corregedor é exercido por servidor de
cargo comissionado ou efetivo.  Aprovado por unanimidade.  Vereador Everaldo – 01)  Às SMO e
SMST,  solicitando  a  colocação  de  quebra-molas  na  Av.  Justino  Camboim,  próximos  a  Escola
Municipal Alfredo Juliano e Mercado São Jorge. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Caco, Nelson e Jorge. Não havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, passou-
se a leitura do Processos que aguardam pareceres da Procuradoria e das Comissões;  Questão de
Ordem: Vereador Thiago, solicitou que seja agendada reunião da Comissão de Legislação e Justiça,
para  analise  dos  Projetos  que  aguardam  Pareceres  da  Procuradoria  e  Comissões;  Questão de
Ordem: Vereador Jorge, agradeceu aos Vereadores Nelson, Marquinhos e Everaldo, na visita que ao
Abrigo Lar Meu Refúgio, devido ao descaso com aquela obra. Também solicitou aos Vereadores que
não estavam presentes ajuda para que aquela obra saísse do papel. Passou-se ao  ESPAÇO DAS
CONSIDERAÇÕES  FINAIS: Vereador  Nelson  –  06  min.  Cedidos  pelo  Vereador  Everaldo.
Cumprimentou a todos. Falou aos candidatos a Vereadores, para analisarem a Legislatura atual que é
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exemplo  a  ser  seguido,  fizeram um grande  trabalho,  houve  pequenas  brigas  mas  prevaleceu  o
respeito. Disse que candidatos e pré candidatos, falam muitas bobagens, fazem muitas promessas,
porém, prometer em época de campanha é fácil, difícil cumprir. Falou que dois anos atrás começaram
a trabalhar para construção de uma passarela na BR 116 em frente ao Atacadão, pois desde quando
o  Atacadão  foi  inaugurado  houveram  muitas  mortes  e  atropelamentos  inclusive  há  pessoas  em
cadeira de rodas até hoje.  Na ocasião, houve reuniões,  inclusive o Vereador Caco,  participou de
algumas, mas haviam dúvidas de que a passarela saísse do papel, inclusive aqui na Câmara, mas no
entanto  o  Engenheiro  Luciano  Santarém,  que  o  Vereador  Volmir  conhece  muito  bem,  que  foi  o
responsável pela construção do viaduto, conseguiu incluir a construção de mais uma passarela, entre
as passarelas já existentes, seja a do Zoológico e da COHAB. Disse que em recente reunião que
estiveram no DNIT, foi confirmado que a construção da passarela, já estava licitada e em breve sairia
a ordem de serviço, embora que muitas pessoas não acreditem e até dão risadas. Disse que este é o
trabalho  do  Vereador  e  aproximadamente  um mês atrás  saiu  uma matéria  na  RBS TV,  sobre  a
construção das passarelas, já iniciaram em Esteio e vão fazer também em Sapucaia, isso será um
grande benefício para a população e a resposta para quem não acredita. Disse que escutam as
promessas  dos  candidatos  e  se  vê  absurdos,  sugeriu  que  os  candidatos  olhem  os  boletins
informativos  dos  Vereadores,  para  verem  o  tipo  de  trabalho  que  é  feito,  os  projetos  que  são
apresentados. Cornetear é fácil, ir pra rua se aparecer em época de campanha, quer ver o trabalho
dos quatro anos, até podem prometer, mas tem que ver como vão conseguir cumprir. Falou das lutas
do  Vereadores,  enquanto  se  vê  em redes  sociais  uns  cretinos  dizendo  que  os  Vereadores  são
incompetentes, tem que respeitar o trabalho dos Vereadores, porque a rede social aceita tudo e os
candidatos só fazem propaganda falando dos Vereadores atuais. Agradeceu e encerrou. Os demais
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 – 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, 18
de agosto de 2016.

                                                                                                  JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS
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