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                    Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (27/04/2017),  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  Sessão  Solene  de
Condecoração à Guarda Municipal e Defesa Civil, na 1ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura,
devidamente convocada para a data e horário descritos. Estiveram presentes os Vereadores que
assinaram o Livro de Presenças na ordem que segue: Dra.  IMILIA (PTB);  GERVÁSIO (PP);
JORGE  (PSD);  ADÃO  (PT);  CACO  (PMDB);  VENTANIA (PRB);  NELSON  (SD);  MANINHO
(PMDB),  RAQUEL (PT);  CLEBER  (PP)  e  MARQUINHOS  (PSB).  Após  constatar  o  quorum
necessário à realização da Sessão, o Vereador Nelson – Presidente da Casa, invocou a proteção
de Deus, deu por aberta a mesma e solicitou ao Vereador Maninho – Secretário, a leitura de um
trecho bíblico. Convidou o Prefeito Luis Rogério Link e o Comandante da Guarda Municipal para
compor a Mesa dos Trabalhos. Houve a entoação do Hino Nacional. Iniciou com a Homenagem:
Homenageados  da  Defesa  Civil:  Alexander  da  Cunha;  Carla  Regina  Dornelles  e  Jonathan
Dumard;  também  Major  Alexander  Goi,  Sargento  Valdecir  Ambrósio;  Clóvis  Eduardo  Pereira;
Paulo  Machado  e  Valmir  Gonçalves.  Homenageados  pelos  10  anos  de  serviços  (Guarda
Municipal). GMs  Adélia  Rosane  da  Silva;  Aguimar  Mattos  Júnior;  Alfrane  Siqueira  Lemos;
Anderson  Oliveira  de  Avila;  Anísio  Antonio  dos  Santos;  Antonio  Marco  Gomes Paulo;  Cinara
Batista Woiczekoski; Daniel Rodrigues Hopp; Danilo Severo Falcão; Edilson Regis Alves; Élson
Nilmar da Silveira Souza; Esequiel Oliveira Alves; Jackson Oliveira Rodrigues; Jorge Adelino Alves
Godoi;  Laerte  Izaias  Veeck;  Lauro  Karwinski;  Livino  Nunes  Cavalheiro;  Marcelino  Gonçalves;
Mauro Pagani;  Neri  Cavalheiro; Osvaldino dos Santos; Robson André da Silva Ferraz; Rubem
Vieira Carvalho; Silvania da Silva Pereira e Vagner Martins Longaray. Homenageados pelos 20
anos  de  serviços  (Guarda  Municipal). GMs  Ademir  de  Araújo  Flores;  Altamir  Cruz  Abreu;
Antonio Conceição Machado;  Celso de Souza da Silva;  Cléo Santos da Silva;  Erico da Silva
Rodrigues;  João  Batista  Gomes  da  Silva;  Jorge  Viegas  da  Silva;  Manoel  Aparício  Moreira
Claudiano; Paulo Renato Rocha de Souza; Paulo Roberto Ayres Afonso e Renato da Rosa Maciel.
Passou-se  aos  pronunciamentos:  Vereador  Adão  –  Cumprimentou  a  todos.  Agradeceu  aos
homenageados pelo profissionalismo no desempenho de suas funções; muitas vezes arriscando
suas vidas para fazer a segurança da comunidade. Disse que a Guarda Municipal, honra a farda
que  veste  e  valorizá-los  faz  a  Guarda  crescer  ainda  mais.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador
Maninho – Cumprimentou a todos. Falou da honra e alegria de homenagear esses profissionais,
pois  muitas  ocasiões  já  trabalharam juntos,  por  isso  pode  dizer  que  são  verdadeiros  heróis,
trabalham com criatividade, enfrentando desafios para propiciar o melhor, embora que a questão
da segurança seja difícil para todos. Agradeceu e encerrou. Vereador Cleber – Cumprimentou a
todos.  Disse  ter  precisado  06  anos  do  honroso  serviço  da  Guarda  Municipal,  enquanto  foi
Conselheiro Tutelar. Lembrou de ocasião em que foi abandonado em um bairro e resgatado pelo
Comandante Ferraz, portanto em nome dele homenageia a todos. Falou do deficit  da Guarda
Municipal em Sapucaia do Sul, portanto, vão trabalhar e se empenhar junto a Prefeitura, para
aumentar a quantidade já que qualidade tem muita. Agradeceu e encerrou. Vereador Gervásio –
Cumprimentou a todos. Disse que hoje é uma noite especial para os homenageados. Disse que
se alfabetizou lendo revista de super heróis e cada um dos homenageados transcendem aqueles
super heróis do papel. O melhor presente que a população sapucaiense pode ter são os valorosos
integrantes da Guarda Municipal e Defesa Civil, que estão em todos bairros do Município, embora
seja  de  conhecimento  de  todos  o  quão  difícil  esses  super  heróis  do  dia  a  dia,  vencer  sua
empreitada e efetivamente ajudar Sapucaia do Sul ser melhor a cada dia. Disse estar a disposição
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para  todas  as  causas  em  prol  da  Guarda  Municipal,  Defesa  Civil  e  Município.  Agradeceu  e
encerrou. Vereadora Dra. Imilia – Cumprimentou a todos. Disse ter visitado a Guarda Municipal e
o que mais lhe chamou atenção, foi ver a vontade do Comandante Ferraz em lutar e querer de
fato que exerçam um papel de segurança para cada munícipe. Disse que é homenageado quem
presta um relevante serviço e essas pessoas prestam um serviço de qualidade na segurança e
sentir-se seguro na realidade vivida hoje é muito difícil. Disse que o aumento de efetivo da Guarda
tem  que  ser  uma  luta  permanente  desta  Casa.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Jorge  –
Cumprimentou  a  todos.  Disse  ter  ocupado  cargo  na  Guarda  Municipal,  portanto  conhece  o
trabalho. Disse que estão sendo homenageados devido ao excelente trabalho que prestaram ao
Município,  portanto  nada  mais  justo  receber  esta  honraria,  que  certamente  engrandecerá  o
Município. Agradeceu e encerrou. Vereador Ventania – Cumprimentou a todos. Disse que há uma
equipe na Guarda Municipal, que está sempre presente nos eventos, são homens queridos e de
valor. Disse que a Defesa Civil tem um grande trabalho prestado ao Município, equipe pequena,
mas muito competente, sempre pronta para ajudar nas calamidades, especialmente aqueles que
mais precisam. Agradeceu e encerrou. Vereador Marquinhos – Cumprimentou a todos. Disse a
Guarda Municipal e Agentes da Defesa Civil o quão difícil é fazer segurança pública e sempre que
esses profissionais saem de casa deveriam dizer adeus, pois não sabem se vão voltar ou não.
Falou sobre a dicotomia de valores da profissão, que muitas vezes são mocinhos outras bandidos,
no entanto é assim que se faz segurança pública. Disse que enquanto Vereadores representam o
povo e portanto só podem dizer muito obrigado aos Agentes da Defesa Civil e Guarda Municipal.
Agradeceu e encerrou. Vereadora Raquel – Cumprimentou a todos. Falou da alegria que fazem
referência a Guarda Municipal e Defesa Civil, que muito fazem pelo Município e se colocando em
risco constante no cumprimento de seu dever, fazendo ao máximo para dar segurança mínima a
população. Disse que a Guarda tem apoiado o Estado, fazendo custódia de presos, isso precisa
ser enaltecido, portanto a determinação desses profissionais mostram que quando existe vontade
é possível realizar um excelente trabalho. Sobre a Defesa Civil, disse que já trabalharam juntos e
sabe da competência. Falou que sabendo da necessidade da Guarda Municipal, da compra de
equipamentos  e  através do Deputado Elvino Bohn Gass,  trouxe uma emenda para  utilização
integral da segurança pública. Disse que a homenagem valoriza esses profissionais que prestam
valorosos  serviços  na  importante  tarefa  de  proteger  os  cidadãos  sapucaienses.  Agradeceu
encerrou.  Neste  momento  o  Prefeito  Luis  Rogério  Link.  Comandante  Robson  Ferraz  e  Ex-
Comandante Clóvis,  receberam uma lembrança da Secretaria de Segurança Pública do Município
de Pelotas.  Passou-se ao pronunciamento do  Comandante Robson Ferraz.  Cumprimentou a
todos. Disse que há uma passagem bíblica que diz: “Se paga a todo mundo o que é devido”, e
esta noite vai agradecer esta Casa, que proporcionou esta honraria, pois se vive um momento tão
precário  de  valores  na  sociedade.  Agradeceu  nominalmente  a  todos  Vereadores.  Agradeceu
todos os presentes neste momento tão importante. Disse que a Guarda Civil é uma profissão de
risco e não fazem distinção se estão cuidando o patrimônio público ou cuidando das pessoas e
cuidar  de  vidas  é  mais  difícil,  pois  muitas  vezes  ocorrem  danos  irreparáveis.  Agradeceu  e
encerrou. Prefeito Luis Rogério Link (Dr. Link). Cumprimentou a todos. Agradeceu a presença
de  autoridades  em nossa cidade.  Parabenizou a  Câmara de Vereadores  pela  homenagem a
Guarda Municipal e Defesa Civil.  Agradeceu esta Casa pela parceria com o Poder Executivo,
inclusive há incidentes como foi  a interdição do hospital,  algumas ocupações e a Câmara no
excelente trabalho,  está sendo parceira.  Disse que hoje a principal reivindicação é segurança
pública, pois a insegurança é muito grande e Sapucaia está dentro deste contesto, é difícil conter
tamanha violência. Disse que merecem respeito, o número de efetivo são 70 homens e portanto
fazem milagre. Falou sobre os dados da Guarda Municipal nos últimos quatro meses, são homens
valorosos e por isso tem a intenção de dar melhores condições de trabalho. Inclusive a Vereadora
Raquel citou as emendas dos Deputado Elvino Bohn Gass e Fontana, para equipar a Guarda
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Municipal  e  instalação  de  novas  câmeras de  vigilância.  Falou  também do excelente  trabalho
desenvolvido pela Defesa Civil, sempre que necessário. Este ano também reativaram o GGIM,
Gabinete  de  Gestão  Integrado  Municipal  para  pensar  em  aprimorar  a  segurança  na  cidade.
Agradeceu e encerrou.  Vereador Presidente Nelson Brambila – Cumprimentou a todos. Disse
que que foi unânime a decisão desta Casa em homenagear a Guarda Municipal e Defesa Civil.
Disse ficar feliz em ver o Prefeito dizer que vai lutar pela Guarda Municipal, pois é um defensor da
Guarda Municipal em todos os momentos. Disse que além da homenagem precisam dar melhor
estrutura, já que a Guarda não é apenas para abrir e fechar portão, precisam dela na rua, seja
para combater as invasões. Finalizou parabenizando a todos e dizendo que podem sempre contar
com este Poder Legislativo.  Agradeceu e encerrou. Houve a entoação do Hino Riograndense.
Nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  o  Vereador  Nelson  –  Presidente  da  Casa,  agradeceu  a
presença de todos e deu por encerrada a presente Sessão, às vinte horas e vinte e cinco minutos.
Determinou a lavratura desta Ata, que será pelo mesmo assinada e pelo Vereador Maninho –
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, 27 de abril de 2017. 

                                                                                                                 NELSON BRAMBILA
                                Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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