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Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (15.03.2016), 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 9ª 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:  VOLMIR (PP); MARQUINHOS (PSDB); EVERALDO (PRB); CACO (PMDB); Dr. LINK
(PT);  THIAGO  (PSDC);  NELSON  (SD);  Prof.  EDSON  (PT);  JORGE  e  AVELINO.  Ausência
justificada do Vereador Dr. Jarbas. 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 Barbeiro – Secretário, a leitura de um trecho bíblico. Passou-se ao
ESPAÇO  DO  PEQUENO  EXPEDIENTE: Passou-se  a  Leitura  dos  Expedientes  Recebidos:
Projeto de Decreto Legislativo que prorroga a validade do concurso público nº 01/2013; Ofc. da
Associação de Trovadores Luiz Muller;  Convite de lançamento do Plano Energético do RS; Ofc.
nº  214/2016 – DNIT; Ofc.  AES Sul;  Ofcs.  nº  390/16 à 402/16,  do GP;  ATA nº 9725,  que foi
aprovada por unanimidade,  sem retificações nem alterações.  Passou-se ao  ESPAÇO DO
GRANDE  EXPEDIENTE: Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:  Vereador  Dr.  LINK  –  01)
Ao Prefeito, c/c à SMDS, parabenizando pelo baile do CONVIVER, realizado nesta segunda-feira,
que é um reencontro das pessoas desse grupo, desse grande projeto social, que idosos convivem
e participam de atividades diversas, ajudando-os na melhor idade. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Marquinhos, Volmir, Everaldo, Avelino, Prof.  Edson, Nelson e
Caco. Vereador EVERALDO – 01) À SMSMU, solicitando a limpeza da Rua São Paulo, esquina
com a Avenida Justino Camboim, o local encontra-se totalmente tomado pelo lixo. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Volmir.  02) À  SMO,  solicitando  o  recapeamento
asfáltico  na Avenida Justino  Camboim,  trecho compreendido entre a  Escola Municipal  Alfredo
Juliano e o Cemitério PIO XII. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir
e Marquinhos. Vereador MARQUINHOS – 01) À Guarda Municipal,  parabenizando pela maneira
célere  com  que  resolveu  uma  situação  de  acidente  de  trânsito,  bem  como,  gostaria  que  o
Secretário  de Trânsito,  Sr.  Jacó também tivesse  esta mesma celeridade em suas atuações.
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Jorge.  02) À SMSMU,  solicitando a
poda  das árvores  no  campo do Bairro  COHAB Casas,  pois  o  local  tem tido  sua  visibilidade
prejudicada pela escuridão proporcionada pelas próprias árvores. Aprovado por unanimidade, com
associação  dos  Vereadores  Everaldo,  Dr.  Link  e  Nelson.  Vereador  VOLMIR  –  01) À  SMO,
solicitando conserto de uma cratera que se formou na calçada da Rua Passo Fundo, esquina com
a Avenida José Joaquim. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Thiago. 02) À
SMO, solicitando conserto de um buraco na Avenida José Joaquim, esquina com a Rua Jorge
Lacerda. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, c/c à SMS, SMST, BM e Responsável pela
Segurança  Patrimonial  do  Município,  solicitando  providências  urgentes  quanto  ao  que  vem
ocorrendo com o prédio da Central de Especialidades, o qual tem sido ocupado por usuários de
drogas, andarilhos e até como local de prostituição. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Caco, Avelino, Thiago, Nelson, Jorge, Marquinhos e Everaldo. Vereador JORGE
– 01) Ao Prefeito, c/c à SMO, solicitando o conserto de buraco na Rua Vinte e Cinco de Julho,
esquina com a Travessa Santa Maria,em frente a Escola Tiradentes, Bairro Vargas. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir, Marquinhos, Caco, Thiago, Nelson e Prof.
Edson.  Vereador Prof. EDSON – 01) Aos organizadores das manifestações ocorridas no último
domingo, uma no Parcão e a outra na Redenção, parabenizando pela organização, livre direito de
ir e vir e de manifestação, uma democracia que deve ser defendida por todos nós. Aprovado com
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o voto contrário do Vereador Marquinhos e a associação do Vereador Dr. Link. 02) Ao Prefeito, c/c
à  SME e  BM,  parabenizando  pelo  convênio  para  policiais  residirem nas  escolas  municipais.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Dr. Link e Nelson.  03) Ao Prefeito,
c/c  à  SMDS,  parabenizando  o  “CRAS  até  você”,  realizado  no  Bairro  Vargas.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Caco e Dr. Link. Vereador NELSON – 01) À SMO,
solicitando  limpeza  e  desobstrução  dos  canos  de  esgotos  na  Rua  Ciro  Silva.  Aprovado  por
unanimidade.  02) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMST  e  SMO,  solicitando  colocação  de  redutores  de
velocidade na Rua Dona Rosinha, nas proximidades do nº 1001 e outro na Avenida Ruben Berta,
esquina com a Rua Emilia Silva. Aprovado por unanimidade. 03) À SMST, solicitando que envie à
esta Casa, o nome dos locais, em frente as Escolas onde foi feita pintura das faixas de segurança.
Aprovado  por  unanimidade,  com associação  do  Vereador  Jorge.  Vereador  THIAGO –  01) À
SMSMU,  solicitando  a  retirada  de  entulhos  da  Rua  Palestina,  Bairro  Piratini.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Volmir, Marquinhos, Caco, Prof. Edson e Dr. Link.
02) À SMO, solicitando limpeza e troca das tampas de bueiros localizados na Rua das Missões,
Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Jorge,  Nelson  e
Volmir.  03) À SMSMU, solicitando a retirada de entulhos na Avenida Assis Brasil, em frente ao nº
254, Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Volmir.  Vereador
AVELINO – 01) À SMSMU, solicitando a limpeza urgente dos Cemitérios da Cidade. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Volmir,  Prof.  Edson  e  Dr.  Link.  02) À
SMSMU, solicitando limpeza da Rua Nestor de Moraes. Aprovado por unanimidade.    Vereador
JORGE –  02) Ao  Prefeito,  c/c  à  SME,  solicitando  que  seja  feita  limpeza  geral  nas  escolas.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Thiago, Caco e Marquinhos. Passou-
se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereador JORGE – (06min.) - Cumprimentou
a todos. Agradeceu pela sua passagem pela sigla do PSL, por doze anos, onde teve grandes
êxitos  e  vitórias,  em  certas  situações  nem  tanto  assim,  mas  fez  grandes  amigos,  deixando
portanto um grande abraço, pois está saindo de cabeça erguida,  com a consciência tranquila, de
dever cumprido, estará ingressando na sigla do PSD,  que nos próximos dias estará oficializando
nesta  Casa,  para  constar  no painel  eletrônio  e  demais  trâmites  necessários,  Partido  no  qual
também buscará conquistar o seu espaço, seus objetivos, talvez até se reeleger, com certeza
temos espaço para todos,  continuará sendo um grande parceiro nesta Casa,   já deixando  o
convite  para  qualquer  Vereador  que  quiser  também  fazer  parte  do  PSD,  serão  bem  vindos,
agradeceu a Presidente da Sigla em Sapucaia. 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 quarenta minutos.  Determinou a lavratura
desta Ata, que será pelo mesmo assinada e Vereador Avelino Barbeiro – 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, 15 de março de 2016. 
                                                                                                
                                                                                  
                                                                               JOSÉ CARLOS DUTRA DOS SANTOS

                       (Caco) 
             Vereador Presidente 

            AVELINO MAZZUCHELLO
                  (Avelino Barbeiro) 
                 Vereador  Secretário
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