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                   Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (27.06.2017), às
dezesseis horas e cinquenta minutos, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia
do Sul, reuniram-se os Vereadores do Município para trabalhos relativos à 40ª Sessão Plenária Ordinária, da
14ª  Legislatura,  devidamente convocada para a data e horário  acima descritos.  Estiveram presentes os
Vereadores que assinaram o Livro de Presenças na ordem que segue: CACO (PMDB); VENTANIA (PRB);
ADÃO DA SILVA (PT); CLEBER (PP); GERVÁSIO (PP); MIRIAM RAQUEL (PT); JORGE (PSD); NELSON
(SD); MANINHO (PMDB); IMILIA (PTB) 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. Neste momento o
Vereador Nelson – Presidente da Casa solicitou que o Presidente da ACIS, Senhor Douglas Santin, fizesse
parte da Mesa. Passou-se a votação do seguinte Processo: PROC. nº 20.294/186/2017 – Origem do Poder
Executivo – Mensagem nº 011/2017 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 007/2017 - “Dispõe sobre a criação
de cargos públicos  para assistente social  e  psicólogos no âmbito da Administração Pública Municipal  e
autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público”. Em 27.06.2017, discutiram o projeto os
Vereadores  Imilia,  Marquinhos  e  Raquel,  encaminharam  à  votação  os  Vereadores  Raquel,  Maninho  e
Marquinhos, em votação o Projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis, em 1ª discussão e votação. NESTA
DATA,  em votação o Projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis, em 2ª discussão e votação.  ESPAÇO
PARA PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE DA ACIS – Douglas Santin – 10min. Cumprimentou a todos.
Começou falando da trajetória e história da ACIS em Sapucaia do Sul. Disse que a ACIS sempre esteve a
ajudar os trabalhadores desta Cidade. Comentou sobre a atual situação de desemprego no Brasil. Finalizou
dizendo que a ACIS continuará acreditando em Sapucaia do Sul.  Agradeceu e encerrou.  ESPAÇO DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Cleber – 06 min. (Cedidos pelo Vereador Caco). Cumprimentou a
todos. Começou falando da trajetória da ACIS. Falou sobre atuação da ACIS na Cidade. Finalizou dizendo
que é “de coração”, a placa entregue ao Presidente da ACIS e que o dia de hoje é histórico para a Cidade.
Agradeceu e encerrou. Vereador Marquinhos – 06 min. Cumprimentou a todos. Começou falando que os
empresários de Sapucaia do Sul são verdadeiros heróis. Disse que são heróis, pois geram empregos em
uma Cidade que há 8 anos, não recebe investimentos em infraestrutura para os empresários. Falou que
estes empresários amam Sapucaia do Sul, pois se não fosse assim, já teriam ido embora como aconteceu
com várias Empresas. Finalizou agradecendo a ACIS por todos os empregos gerados para Sapucaia do Sul.
Agradeceu e encerrou. Vereadora Raquel – 06 min. Cumprimentou a todos. Começou falando sobre o PAD
(Programa de Atenção Domiciliar) que completa 5 anos de atuação em Sapucaia do Sul. Comentou sobre a
atuação deste programa. Parabenizou o Prefeito e toda equipe de atuação da Secretaria de Saúde. Finalizou
homenageando  a  ACIS.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Nelson  –  06  min.  Cumprimentou  a  todos.
Começou falando que é um motivo de alegria para esta Casa efetuar esta pequena homenagem para a
ACIS. Falou que são heróis todos que investem em Sapucaia do Sul. Disse que esta Casa espera a chegada
de bons projetos e que em 2020 o Distrito Industrial não seja usado novamente em campanha eleitoral, como
propaganda política. Disse que há necessidade de procurar soluções para o Distrito Industrial. Comentou que
projetos ruins ou absurdos não serão aprovados nesta Casa. Finalizou dizendo que todos os empresários de
Sapucaia do Sul são heróis. Agradeceu e encerrou. 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 dezessete
horas e trinta 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 junho de 2017.
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