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               Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete
(25.07.2017),  às  dezesseis  horas,  na  Sala  Tiradentes,  Plenário  da  Câmara  de
Vereadores  de  Sapucaia  do  Sul,  reuniram-se  os  Vereadores  do  Município  para
trabalhos relativos à 43ª Sessão Plenária Ordinária, na 1ª Sessão Legislativa, 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); MANINHO (PMDB); RAQUEL (PT); ADÃO (PT);
JORGE (PSD); CLEBER (PP); MARQUINHOS (PSB); GERVÁSIO (PP) e NELSON
(SD). Ausência justificada da Vereadora Ímilia. 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 para
que fizesse a leitura de um trecho bíblico.  Passou-se ao  ESPAÇO DO PEQUENO
EXPEDIENTE:  O  Vereador  Maninho  –  Secretário,  fez  a  leitura  dos  expedientes
recebidos: Emendas nºs 01/17 e 02/17 ao Projeto de Lei  – Mensagem nº 004/17;
Indicações de nºs 128/17 e 129/17, de origem do Vereador José Carlos Dutra dos
Santos  –  Caco,  aprovadas  por  unanimidade;  Memorando  Interno  nº  002/17  do
Gabinete da Vereadora Raquel à Presidência; Ofc. nº 020/17 – SMTCES . Passou-se
ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:  O Vereador  Nelson  –  Presidente  falou
sobre a Audiência Pública dos Correios, que será realizada em 27.07.2017, às 19:00
horas. A Vereadora Raquel falou que distribuirá cópia do Relatório da visita ao Hospital
Getúlio Vargas. Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereadora RAQUEL – 01) À
SMSMU e SMMA, solicitando limpeza e revitalização da Praça da Bíblia, localizada no
Bairro  Dihel,  em  frente  a  Fundação  Hospitalar  Getúlio  Vargas.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Gervásio.  02) À  SMSMU  e  SMMA,
solicitando  a  poda  de  árvores  da  Praça  São  José,  localizada  no  Bairro  Primor.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Caco  e  Ventania.
Vereador  MARQUINHOS  –  01)  Ao  Prefeito,  SMSMU,  SMO,  SMMA e  Guarda
Municipal, solicitando limpeza e fiscalização constante de terreno localizado na Rua
Beira Campo, Bairro Vargas, próximo ao n° 136, devido ao acúmulo de lixo no local.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Raquel, Cleber,
Caco,  Nelson  e  Ventania.  02) Ao  Prefeito,  SMSMU e  SMS,  solicitando  limpeza  e
conservação do beco localizado ao lado da Escola  Júlio  Stroher,  Bairro  Botafogo,
devido ao acúmulo de lixo, restos de construção, animais mortos jogados no local.
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Ventania.  03)  Ao Prefeito,
SMICAA,  Brigada  Militar,  Guarda  Municipal,  SMMA e  SMS,  solicitando  que  sejam
tomadas providências sobre uma oficina de chapeação e pintura na Rua Sabiá, em
frente ao nº 884, Bairro Colina Verde, visto que, tem causado muitos transtornos a
vizinhança.  Aprovado  por  unanimidade.  Vereador  GERVÁSIO  –  01) À  SMMA,
solicitando  recolocação de  container  na  Estrada  dos  Ramires,  nas  imediações  do
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entroncamento  com  a  Rua  das  Dálias,  Bairro  Costa  do  Morro.  Aprovado  por
unanimidade, com associação do Vereador Nelson. 02) À SMO, solicitando operação
tapa buracos na Avenida Santa Luzia, a partir do nº 619, esquina com Rua Maurício
Cardoso,  seguindo  pela  Rua  Gonçalo  Coelho  até  Raposo  Tavares,  Loteamento
Parque Joel. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania,
Jorge, Nelson e Cleber.   03) Ao Prefeito e SMS, solicitando celeridade na reposição
do motor do compressor roubado há cerca de seis meses do Posto de Saúde do
Loteamento  Greiss,  Bairro  Capão  da  Cruz.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Caco,  Adão e  Ventania.  Vereador  CLEBER – 01) Ao
Prefeito, Vice Prefeito e SMO, solicitando hidrojateamento com urgência, dos canos
de esgoto na Rua Francisco Brochado da Rocha. Aprovado por unanimidade, com
associação do Vereador Caco. 02) Ao Governador do Estado e Secretaria Estadual de
Segurança Pública, agradecimentos por enviar ao Município de Sapucaia do Sul, vinte
e  três  novos  policiais  militares.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores  Jorge,  Ventania  e  Gervásio.    Vereador  ADÃO  –  01) Ao  Prefeito,
SMTCES, parabenizando pelo excelente trabalho de toda a Secretaria na mobilização
da  comunidade  sapucaiense  para  a  consulta  popular  2017.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Raquel, Caco e Ventania.  Vereador
CACO – 01) Aos familiares de Leonardo Alves, condolências pelo seu falecimento.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Nelson,  Jorge   e
Ventania.  02) Ao  Prefeito  e  SMO,  solicitando  colocação  de  brita  na  Rua  Lagoa
Vermelha,  Bairro  Parque  Joel.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Cleber, Gervásio, Adão, Nelson e Ventania. Vereador VENTANIA – 01) À
SMO, solicitando o asfaltamento da Rua Vicente Tessadri, Bairro Sete. Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio, Cleber e Adão.  02) À RGE
Sul,  solicitando troca de poste na Travessa União da Vitória,  em frente ao nº 84,
Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Caco, Raquel, Jorge e Gervásio.  Vereador MANINHO – 01) À SMSMU e SMMA,
solicitando limpeza e revitalização das Praças no Bairro COHAB Casas, nas Ruas
Antonio Pavani e Tercílio João Alves. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores  Raquel,  Adão,  Caco,  Ventania  e  Gervásio.  02)  Ao  Prefeito,  SMMA e
SMEL, parabenizando pelo Evento III FOOD PARK – SAPUCAIA, realizado no último
domingo, no estacionamento do Ginásio Kurashiki. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Raquel, Cleber e Ventania. Vereador NELSON – 01) Ao
Prefeito  e  SMP,  solicitando  o  envio  à  esta  Casa  Legislativa  Projeto  de  Lei,  para
moradores do Loteamento Colina Verde, que estão a vários anos, com contrato de
compra e venda, mas não conseguem fazer parcelamento e nem pagamento, porque
as propriedades não estão em seus nomes, que tenham uma atitude quanto a isto,
não  podendo  permitir  que  façam  o  despejo  destas  famílias.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Caco  e  Ventania.  02) À  SMO,
solicitando operação tapa buracos na Rua Vinte  e Cinco de Julho,  Bairro  Vargas.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Cleber, Gervásio,
Raquel  e Ventania.  Vereador MARQUINHOS – 04)  Aos familiares do Sr.  Otomar
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Freitas Martins, condolências pelo seu falecimento. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Caco, Nelson e Ventania. Aprovado por unanimidade.  O
Vereador Cleber retirou Projeto de sua autoria, a saber, PROC. nº 20.311/203/2017 –
PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  nº  053/2017  –  “Dia  do  trote  telefônico”.  Foi
agendado reunião da Comissão de Legislação e Justiça para dia 27.07.2017, às 14:00
horas e reunião da Comissão de Finanças e Orçamento para dia 27.07.2017, às 15:00
horas. Passou-se a votação dos seguintes Processos:  PROC. nº 20.306/198/2017 –
Origem  do  Poder  Executivo  –  Mensagem  nº  14/2017  –  PROJETO  DE  LEI
EXECUTIVO  nº  011/2017  -  “Institui  o  Programa  Farmácia  em  Casa  e  dá  outras
providências.  NESTA DATA,  foi  solicitado adiamento de votação por 02 (duas)
Sessões, aprovado por unanimidade, devendo retornar em 03.08.2017. PROC. nº
20.317/209/2017  –  Origem  da  Vereadora  Raquel  do  Posto  -  PROJETO  DE  LEI
LEGISLATIVO n° 055/2017 - “Institui no Calendário Oficial da cidade a Encenação a
Paixão  de  Cristo”.  NESTA DATA,  discutiram  o  Projeto  os  Vereadores  Raquel,
Marquinhos e Gervásio; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em
1ª discussão e votação. PROC. nº 20.314/206/2017 –  Origem do Vereador Carlos
Eduardo  (Maninho)  –  PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  nº  050/2017  -  “Institui  a
criação  da  semana  da  conscientização  e  do  bem-estar  animal  no  Município  de
Sapucaia do Sul”.  NESTA DATA, discutiram o Projeto os Vereadores Maninho e
Marquinhos; encaminhou a votação o Vereador Gervásio; em votação o Projeto
foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1ª  discussão  e  votação. PROC.  nº
20.281/173/2017 – Origem da Vereadora Imilia de Souza (Dra. Imilia) – PROJETO DE
LEI LEGISLATIVO nº 033/2017 - “Dispõe sobre a reconstituição da pavimentação de
ruas, passeios e logradouros públicos que vierem a ser danificados em decorrência de
obras  visando  a  construção,  reforma  ou  manutenção  de  edificações  e  dá  outras
providências”.  NESTA DATA, foi solicitado adiamento de votação por 02 (duas)
Sessões, aprovado por unanimidade, devendo retornar em 03.08.2017. Passou-se
ao  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Vereadora  RAQUEL –  (06min.)  –
Cumprimentou a todos.  Falou sobre a área da saúde,  que a Comissão de Saúde
esteve em reunião com o Doutor infectologista Senhor Marcelo Bitello, responsável
pela  Comissão de controle  das infecções hospitalares  no Hospital  Getúlio  Vargas,
onde estava presente também a Diretora Geral  do Hospital  Senhora Loredi Beker,
onde foram informados da condição das taxas de infecção hospitalar  comparadas
relativa  a outros  anos neste  primeiro  semestre  de 2017,  conforme relatório  que a
Vereadora Oradora entregou aos demais Edis, destacando alguns dados positivos do
mesmo, bem como, informou que quanto ao problema do enxoval do hospital, estaria
havendo licitação e já seria resolvido. Falou sobre cultura, que a encenação da Paixão
de Cristo em nossa cidade, não é apenas mais uma representação, vai além de um
simples evento, fala de um ato de amor que Deus teve para com a comunidade e que
foi real, a referida peça ocorre a mais de dez anos em Sapucaia, envolve mais de
cento e cinquenta atores,  de vinte igrejas diferentes, que se doam exclusivamente por
uma manifestação de fé, uma peça que foi vista por milhares de sapucaienses e por
pessoas de fora da cidade também, levando Sapucaia para outras Estados inclusive,
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considerado um dos maiores eventos do gênero em nosso Estado,  sendo também
convidada a participar do “Natal Luz” em Gramado, mas preferiram continuar com a
peça  em  Sapucaia  para  mantê-la  original,  por  isso  é  importante  que  esta  Casa
Legislativa aprove e confirme este evento, no Calendário Oficial da cidade, continua a
Vereadora   Oradora  contando  com  todos  os  Edis,   para  aprovação  desta  Lei.
Agradeceu e encerrou.  Vereador ADÃO – (03min.) – Cumprimentou a todos. Disse
que nesta data é comemorado o dia do motorista e do colono, deixando portanto a sua
homenagem  e  reconhecimento,  aos  profissionais  destas  categorias.  Disse  que  o
Presidente Michel Temer aumentou o preço dos combustíveis, como também, pagou
onze  milhões  para  comprar  apoio  na  Câmara,  para  o  salvarem  da  denúncia  de
corrupção passiva, a dívida que o mesmo perdoou do Itaú, Santander e Bradesco, é
três vezes maior, no entanto continua lá, mas é temporário. Convidou a todos para a
consulta popular, votando investimentos para nosso Município. Agradeceu e encerrou.
Vereador  NELSON –  (03min.  cedidos  pelo  Vereador  Adão)  –  Cumprimentou  a
todos.  Iniciou dizendo que está sendo muito comentado o Projeto das edificações,
pois todos os dias chegam reclamações relacionadas a este tipo de assunto, o Projeto
deve ser aprovado, é importante, mas não “a toque de caixa”, somente o que for bom
para o Município, houve discussões, pois não é apenas porque enviaram o projeto à
esta Casa, que os Vereadores são obrigados a votar, não é assim, houve reuniões nas
quais todos Vereadores deram ideias, foi dado um rumo ao projeto, não sendo ainda o
suficiente para convencer os Edis o que foi previamente acordado nesta reunião, o
projeto ainda é ruim para os munícipes, em parte é bom, em parte é ruim, sendo
necessário melhorá-lo, ressaltando também que não adianta culpar os Vereadores,
pois não estão trancando projeto nenhum, estão tentando é proteger a população de
mais tarde ter que pagar multas, do jeito que está o projeto é ruim, se as pessoas não
tem dinheiro para comprar uma telha, muito menos para gastar dez mil reais para
regularizar  uma casa,  os Edis tem que ter  cuidado para não dar  “um cheque em
branco”  e   depois  serem  cobrados,  é  necessário  separar  os  assuntos  em  dois
projetos,  um projeto  para regularizar  casas irregulares  em área já  regular  e  outro
projeto para regularizar casas irregulares em áreas também irregulares, do jeito que
está  o  atual  projeto  não é  possível  aprovar,  colocaram em jornal  a explicação do
porque o projeto ainda não foi  votado para toda a população saber.   Agradeceu e
encerrou.  Vereador  MANINHO  –  (06min.)  –  Cumprimentou  a  todos.  Falou  que
concorda que não se vota da noite para o dia um projeto de tamanha relevância, que
irá impactar todos nossos munícipes, sendo necessário debater muito, fazer muitas
reuniões com o Executivo, por ser um tema de tamanha importância, um assunto que
irá se estender por muito tempo e  ter um impacto direto nas famílias,  que já passam
por  outras  dificuldades.  Em aparte  o  Vereador  Gervásio  disse que os Vereadores
foram eleitos para representar os interesses da comunidade como um todo, nenhum
projeto que  chegue a toque de caixa, mesmo que exija celeridade, não deve ser
votado  apenas por estar sendo pedido celeridade, pois os Vereadores tem obrigação
de bem representar as pessoas que votaram nos onze Vereadores, é para isso que
estão aqui, representar a comunidade, fazer bem feito o seu trabalho.  Continuando o



CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL
Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081

Vereador Orador, falou sobre o “projeto do bem estar animal”, um debate importante,
pois da mesma forma que a lei do SUS, desde o ano de 1990, quando foi implantada,
até hoje não consegue atingir o pleno de como deveria ser, para atender a população
como   espera,  merece  e  precisa  ser  atendida,  explicando  que  em  2013,  como
Secretário do Meio Ambiente, a Secretaria recebeu a pasta do bem estar animal, com
apenas um funcionário e sequer um algodão de estrutura, aos poucos, sem recursos,
pois não existe até hoje dotação específica para o bem estar animal,  o que existe é a
responsabilidade por parte do poder público, em saber que é um problema de nossa
cidade e que precisa ser investido nisso, pois pode afetar tanto no embelezamento da
cidade, como  também acarretando problemas de saúde, debateram na época com o
Prefeito,  que  precisaria  ser  investido  na  área  do  bem  estar  animal,  buscaram
informações e leis, em diversos municípios, e criaram o setor de bem estar animal do
município,  muito bem pensado, juntamente com o Conselho de Medicina Veterinária,
com muita responsabilidade, hoje é  um setor que virou referência para outras cidades
que ainda não tem o serviço, ressaltando que é preciso pensar bem antes de sair
falando qualquer coisa de algum serviço não prestado, pois se o SUS desde 1990,
ainda  não  supre  suas  dificuldades,  não  é  um serviço  que  iniciou  em 2013 a  ser
pensado,  que  em três  ou  quatro  anos  que  vai  resolver  um descaso  de  mais  de
cinquenta anos em um município, citou alguns dados sobre as castrações realizadas
no  município,  esclarecendo  a  dificuldade  que  há   para  comprar  medicações,  por
problemas burocráticos, assim não estão sendo feitas as castrações desde janeiro,
por não ter medicação, dificuldades que aos poucos estão sendo solucionadas, que o
Vereador Orador está cobrando, tanto do Prefeito, quanto do atual Secretário, para
que sejam tomadas atitudes. Disse que a semana de conscientização do bem estar
animal  vem  de  encontro   a  tudo  isso,  pois  temos  no  município  um  serviço   de
qualidade, com uma boa estrutura, para atender uma grande demanda que só será
solucionada com a participação da comunidade,  que muitas  vezes não aceitam a
castração de seus animais, porque acham que é um maltrato ao animal, não tendo o
conhecimento  que  isso  só  traz  benefícios  ao  animal,  sendo  importante  que  este
trabalho se efetive no município, para a comunidade entender a importância do seu
papel, para dar conta dessa demanda, para não mais tropeçarmos nos animais pelas
ruas,  que  não  pediram  para  estar  ali,  não  tem  culpa  de  nada,  estendendo  este
trabalho  aos  outros  municípios,  pois  já  foi  visto  pessoas  de  outros  municípios
descartando animais aqui, sendo importante alavancar o debate sobre a questão do
bem estar animal, para que as pessoas entendam de fato, quais os mecanismos que
trazem resultados, o que não será da noite  para o dia, resolver um descaso já de
muitos anos. Agradeceu e encerrou. Vereador CLEBER – (06min.) – Cumprimentou a
todos. Disse que imagina a dificuldade de quem trabalha com transporte, diante do
aumento dos preços dos combustíveis, tem pessoas que estão com o seu caminhão
parado, porque não vale a pena fazer um frete na região metropolitana. Em aparte o
Vereador Marquinhos disse que  não poderia encerrar  esta Sessão sem elogiar  o
Vereador Adão, que teve coragem para reconhecer o erro de ter votado na Dilma e no
Temer, ressaltando o Vereador Marquinhos que também errou votando no Aécio, mas
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como não tem os Edis um bandido favorito,  assim como a Dilma que comprava a
todos com emendas parlamentares, foi cassada, espera o Vereador Marquinhos que
Temer que também está fazendo  o mesmo que Dilma seja cassado. Em aparte o
Vereador Adão disse que tem uma amizade antiga com  o Vereador Marquinhos, por
isso  não  se  importa  quando  ele  o  “belisca”,  bem  como,  sobre  o  aumento  dos
combustíveis, tem conhecidos que trabalham com frete e estão com seus caminhões
parados por não valer a pena fazer o serviço. Continuando o Vereador Orador disse
que chamou sua atenção a situação dos donos do Restaurante Metropolitano, com
problemas no esgoto em frente a seu estabelecimento, o Vereador Orador entrou em
contato  com a Secretaria  de Obras,  que tem feito  o possível,  tem se empenhado
muito, mas o que ocorre é que o Executivo não tem dado estrutura necessária para a
Secretaria trabalhar, temos Prefeito só para foto,  para chamar responsabilidade não
temos,  tanto que as invasões continuam, irá o  Vereador Orador falar com o Juiz
sobre o assunto, mesmo que o Prefeito não vá, mesmo que chegue lá e receba um
“não” bem grande ou não deixem falar, pois estamos acoados em nossa cidade, sabe-
se que existem pessoas que precisam da terra, mas há áreas que são um verdadeiro
esculacho,    ao mesmo tempo temos a boa notícia dos novos policiais militares para
nosso Município, pois quanto a área de segurança, quanto mais policiais, melhor, pois
existem situações que temos que chamar a responsabilidade, citando como exemplo,
o antigo Prefeito Senhor Barbosinha, que exigiu a construção do túnel para  que o
trem passasse por aqui, precisamos de pessoas que chamem os grandes debates
para cidade, de outra forma muitos assuntos terminam morrendo aqui na Câmara,
deixando o seu recado portanto ao Prefeito Link,    que é uma pessoa que o Vereador
Orador gosta muito, pois um Prefeito e Vice Prefeito,  são o poder de sua cidade, é
necessário  chamar  os  grande debates,  precisamos  de  mais  atitude  em  diversos
pontos,  como  as  invasões,   situação  que  as  pessoas  estão  reclamando  muito,
ressaltando que, o Presidente da Casa, Vereador Nelson foi feliz ao falar que não é
apenas enviar um projeto, que aqui por ser seis a cinco serão obrigados a votar, não é
essa a questão, também foi a reunião e debateu muito junto com outros Vereadores,
sentiu a falta do Vereador Jorge na mesma, mas irá ao seu gabinete relatar tudo sobre
esta  reunião,  para  não ficar  por  fora  do que  foi  discutido.  Falou  que  há diversos
eventos  importantes,  que  são  momentos  de  integração  entre  Vereadores  e
comunidade, espera que existam cada dia mais esses eventos e maiores, com mais
divulgação, para que haja esta integração importante, pois querem o bem de Sapucaia
do Sul. Agradeceu e encerrou.  Vereador GERVÁSIO – (06min.) – Cumprimentou a
todos.  Disse  que  são  onze  pessoas  escolhidas  para  nesta  Casa  representar  a
comunidade, sendo que está muito feliz, muito orgulhoso por poder bem atender a
comunidade, não podem ter preguiça, acordar cedo, dormir tarde, ir onde as pessoas
estão  chamando,  ouvi-las,  na  sua  atividade  fiscalizatória  precisam  ir  onde  a
comunidade chama, assim ver as necessidades de cada local, para encaminhar as
secretarias competentes. Falou que foi ao Loteamento Parque Joel, juntamente com
sua assessoria, para tratar de assuntos pontuais daquela localidade, onde moradores
relataram a dificuldade de transitar  no referido loteamento, como a Rua Santa Luzia
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por exemplo que está cheia de buracos, em péssimo estado, ressaltando que do jeito
que está corre-se o risco de o Loteamento Parque Joel ficar ilhado, pois existe uma
grande  erosão  próximo  a  Escola  Getúlio  Vargas,  problema  o  qual  se  não  for
solucionado poderá até um ônibus da Real Rodovias cair um dia ali, se acontecer um
acidente deste tamanho, os moradores do local terão que voltar no tempo e entrar a
pé, relatos que foram todos encaminhados e que deverão receber um trabalho com
muita  competência,  para  que  não  se  perca  o  acesso  ao  local.  Disse  que  foi
encaminhado ao Executivo uma Indicação pedindo a volta do concurso “Prefeito por
um dia”, esclarecendo o Vereador Orador que ao ver um livro em seu acervo do Ex
prefeito Aureo da Silva Camboim,  onde prestou conta de todas as suas atividades, da
sua gestão, livro este onde consta na página cinquenta e cinco, a participação do
Vereador Orador, na ocasião com dez anos de idade, como Secretário Municipal da
Administração por um dia,  situação que fez com que o mesmo olhasse com outro
olhos o seu Bairro,  a sua cidade,  fazendo ser  hoje o Vereador que é,  por  isso a
importância desse concurso, onde redações de crianças das escolas municipais são
escolhidas e estas crianças serão, o prefeito, o vice, os secretários, os vereadores,
por um dia, acompanhando todas as atividades da função por um dia, o que faz muito
bem para  nossa  democracia,   para  o  exercício  da  cidadania,  espera  o  Vereador
Orador que o Executivo possa avaliar com carinho esta indicação, para quem sabe
termos a volta do referido concurso.  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  quarenta  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, 25 de julho de 2017. 

                                                                                              NELSON BRAMBILA
                   Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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