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                         Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (13.10.2016),  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 63ª 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); Dr. JARBAS (PSDB); EVERALDO (PRB); MARQUINHOS (PSB); JORGE
(PSD); THIAGO (PSDC); NELSON (SD); Dr. LINK (PT); CACO (PMDB) e VOLMIR (PP). Ausência
justificada do  Vereador  Avelino.  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 Dr.  Link – Vice-Presidente,  para que secretariasse e fizesse  leitura de um
trecho bíblico. Passou-se ao  ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE:  O Vereador Dr. Link – Vice-
Presidente, fez a leitura dos Expedientes Recebidos: Convite SMH; ATA nº 9822, que foi aprovada
por  unanimidade,  sem  retificações  nem  alterações.   Passou-se  ao  ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais:  Vereador THIAGO – 01)  À SMSMU, solicitando limpeza e
revitalização da Praça localizada na Rua Luís Cardoso, próximo ao nº 184, Bairro Paraíso. Aprovado
por unanimidade. 02) À SMSMU, solicitando retirada de lixo acumulado na calçada da Rua Passeio,
frente ao nº 58, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade. Vereador NELSON – 01) Aos Correios,
solicitando que coloquem mais carteiros, para entrega de correspondência na Rua Santa Cecília e
Adjacências,  Bairro  Pasqualini,  pois  mesmo  tendo  CEP,  não  chegam  nestes  locais  as
correspondências. Aprovado por unanimidade. 02) Aos Correios, solicitando que coloquem o serviço
de  entrega,  também no Loteamento  Bela  Vista.  Aprovado  por  unanimidade.    03) Aos  Correios,
solicitando  que  coloquem  o  serviço  de  entrega  no   Loteamento  Jardim  Europa.  Aprovado  por
unanimidade. Vereador VOLMIR – 01)  À SMMA, solicitando poda de árvores na Avenida Theodomiro
Porto da Fonseca, em frente ao nº 2455, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade.  02)  À SMO,
solicitando conserto de buraco causado por erosão na Avenida João Pereira de Vargas, esquina com
a Rua Nossa Senhora da Conceição, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade.  Vereador
MARQUINHOS – 01) À Real Rodovias, c/c à SMST,  solicitando providências sobre o relato de que
um cãozinho foi atropelado por uma lotação, devido a alta velocidade que motoristas desta empresa
andam. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, solicitando que pague as empresas responsáveis
pelo fornecimento de merenda no Município. Aprovado por unanimidade. Passou-se a votação dos
seguintes Processos: PROC. nº 20.096/2016 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 033/16 -
“Autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 9.529,45 (nove mil, quinhentos e vinte e nove
reais e quarenta e cinco centavos) criando rubrica no Orçamento de 2016 no Gabinete do Prefeito
para realização de convênios  com entidades”.  NESTA DATA,  o Vereador Marquinhos solicitou
adiamento de votação por uma Sessão, o pedido foi  aprovado por unanimidade. PROC. nº
20.094/2016  –  Origem  do  Poder  Executivo  –  Mensagem  nº  031/16  -  "Autoriza  o  município  de
Sapucaia do Sul a receber, em doação pura e simples, sem encargos uma área de terras com a
finalidade  de  expansão  empresarial  do  local".  NESTA DATA,  o  Vereador  Marquinhos solicitou
adiamento de votação por uma Sessão, o pedido foi aprovado por unanimidade.  PROC. nº
20.085/2016  –  Origem  do  Vereador  Avelino  Mazzuchello  (Avelino  Barbeiro)  –  Projeto  de  Lei
Legislativo - “Denomina de Márcia Calisto de Castro a Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua
Siro Silva, Bairro Pasqualini e dá outras providências”. NESTA DATA, o Vereador Volmir solicitou
adiamento de votação por uma Sessão, o pedido foi  aprovado por unanimidade. PROC. nº
20.071/2016 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 023/2016 - “Altera o zoneamento da área
registrada  sob  matrícula  39737  de  Zona  Mista  3  (ZM3)  para  Zona  Especial  de  interesse  social
(ZEIS)”. NESTA DATA, o Vereador Marquinhos solicitou adiamento de votação por uma Sessão,
o pedido foi aprovado por unanimidade. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Vereador MARQUINHOS – (06 min.) –  Cumprimentou a todos. Começou dizendo que é o momento
de todo nós assumirmos uma meia culpa, sabendo-se que o País, o Estado e o nosso Município
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estão quebrados, vemos o Dr. Link assumindo em seguida o Executivo, citando o Vereador Orador
diversas sugestões para melhorar por exemplo  o merendamento nas escolas, entre outros assuntos,
uma dessas sugestões irá apresentar em forma de Projeto de lei, que será o Presidente da Casa abrir
mão dos cinquenta por cento a mais que recebe. O Vereador Orador cumprimentou  a Sra. Raquel,
que estava presente no Plenário, parabenizando  a mesma por sua vitória no pleito para Vereadora.
Continuando o Vereador o Orador falou que é preciso abrirmos mão dos próprios interesses em nome
do interesse público, é necessário ter dinheiro, pois de outra forma o Prefeito não terá condições de
ser  o gestor  de nosso Município,  continuará sendo oposição ao Dr.  Link enquanto Prefeito,  mas
considera que uma oposição tem que se preocupar com o interesse público, se preocupar com o
nosso município, deixando a parte político pessoal de lado, chegou a hora dos Vereadores reunirem-
se e pensar no bem maior que é o interesse público, que é o nosso povo, citando a situação precária
em que encontra-se a área da saúde, pois saúde não tem preço, mas sim pressa, precisamos de
recursos e este Legislativo pode também fazer sua parte, assim tem convicção que da mesma forma
que aconteceu na administração do Vereador Dr. Link e agora do Vereador Caco, estornando valores
ao Executivo, para diversas melhorias, ressaltando que esta eleição mostrou que a política caótica de
antes  caiu  por  terra,  agora  só  tem  espaço  para  política  do  diálogo,  política  esta  que  significa
sacrificarem-se pelo interesse  público e do município. Agradeceu e encerrou. Vereador NELSON –
(06 min.) – Cumprimentou a todos. Disse que a atual Legislatura, tanto com o Vereador Dr. Link como
Presidente e agora com o Vereador Caco como Presidente, foi um exemplo diante das Legislaturas
anteriores, um marco na história do Município, sendo que quando era candidato no ano de 2012,
recebia  muitos  conselhos  referentes  a  Câmara,  mais  adiante  como  Vereador  ficava  visível  a
unanimidade da  opinião dos  Edis  que algumas coisas  deveriam mudar,  passando  a  Câmara  de
Sapucaia a ser um grande exemplo para Câmaras de outros Municípios, não houveram mais viagens,
os carros foram doados, ficando apenas um. Em aparte o Vereador Marquinhos disse que também
deve ser melhorada a situação de termos dois motoristas para um carro apenas, considera que deve
ser avaliado o caso,  pois não há viabilidade. Continuando o Vereador Orador falou que apenas foi
cumprido o contrato de um concurso público. Explanando diversos números, tanto de cartas, viagens
enfim, que em diversos municípios foram números altos e aqui na Câmara de Sapucaia foi zero, a
Câmara  evoluiu  muito,  ressaltando  também que  observou  sua  própria  votação  desta  Campanha
Eleitoral, que foi melhor que a de quatro anos atrás, considerando que se deve ao fato do trabalho
árduo  do  Vereador,  assim  como  os  demais  Vereadores  também  tem  trabalhado  muito,  sendo
importante divulgar todo este trabalho, mostrando que a Câmara tem  jeito, Sapucaia do Sul deu um
grande exemplo, pois tudo pode melhorar, lembrando também da retirada da lei muito antiga que
dava avanços para CCs, hoje não há mais, os avanços são para os concursados, isto ocorreu pois os
Vereadores desta Legislatura tiveram a coragem de tirar esta lei e assim o fizeram. 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 Dr. Link – Vice-
Presidente, secretariando os trabalhos. 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 outubro de 2016.
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