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            Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (31/08/2017),  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 53ª 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: Raquel do Posto – PT; Jorge Barbosa – PSD; Adão da Silva – PT; Dra. Imilia – PTB;
Ventania – PRB; Marquinhos – PSB; Nelson – SD; Caco – PMDB; Cleber – PP; Gervásio –
PP; (Dra. Imilia) – PTB e Maninho – PMDB. 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. Passou-se ao
ESPAÇO  DO  PEQUENO  EXPEDIENTE:  Leitura  dos  Expedientes  Recebidos:  Projeto  de
Resolução – Origem do Vereador Adão da Silva; Projetos de Lei Legislativo nºs 075/17; 076/17 e
077/17 – Origem do Vereador Gervásio Santana; Projeto de Lei Legislativo nº 074/17 – Origem do
Vereador Marquinhos; Projeto de Lei Legislativo nº 078/17 – Origem da Vereadora Dra. Imilia;
Ofício  da  RGE Sul  nº  055/2017;  Ofício  da  UVERGS nº  012/17-GP/SE;  Ofício  nº  012/2017 –
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Indicações nºs 152/17; 153/17 e 154/17. Passou-se
ao  ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:  Votação  das  Indicações:  Indicação  nº  153/17  –
Origem do Vereador Ventania; ao Prefeito Municipal que “Institui o PNCVM – Procedimento da
Notificação Compulsória da Violência contra a Mulher nos serviços da saúde públicos e privados,
no âmbito de Sapucaia do Sul/RS”; Indicação nº 152/17 – Origem do Vereador Marquinhos –
Ao Prefeito e SMSMU e SMO, no sentido de que seja feito estudo de viabilização para construção
de ciclovia e pista de caminhada, em toda a extensão das avenidas Sapucaia e Mauá, na lateral
do  muro  da  Trensurb;  Indicação  nº  154/17  –  Origem do Vereador  Maninho –  Ao  Prefeito
“Dispõe sobre parcerias para a implantação de ecopontos no Município de Sapucaia do Sul”.
Todas as Indicações foram aprovadas por unanimidade. Não havendo mais Indicações a serem
votadas o Vereador Nelson – Presidente da Casa, disse que em nome de todos Vereadores,
fizeram homenagem ao Funcionário desta Casa José Antunes (Zeca), de mais de 20 anos, muito
querido  por  todos,  que  faleceu  ontem  e  os  Vereadores  trabalhando  é  a  melhor  forma  de
homenageá-lo.  Requerimentos  Verbais,  foram  dispensados.   Foram  lidos  os  Projetos  que
aguardam  pareceres,  contestação  dos  autores.  Passou-se  a  votação  do  Projetos:  PROC.  nº
20.340/232/2017 – Origem do Vereador Adão do Calçado – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº
064/2017  –  “Institui  a  campanha  de  conscientização,  prevenção  e  combate  ao  bullying  e  a
violência nas escolas, denominada Semana de Prevenção e Combate ao Bullying, no Município
de  Sapucaia  do  Sul”.  Em 24/08/2017  discutiram o  Projeto  os  Vereadores  Adão,  Marquinhos,
Maninho e Cleber; encaminharam a votação os Vereadores Gervásio, Jorge, Ventania, Raquel,
Marquinhos,  Adão  e  Maninho;  em  votação  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  1ª
discussão  e  votação.  NESTA  DATA,  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em   2ª
discussão  e  votação.  PROC.  nº  20.339/231/2017  – Origem  do  Vereador  Carlos  Eduardo
(Maninho) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 063/2017 – “Dispõe sobre incentivos à doação
de  sangue  no Município  de  Sapucaia  do  Sul”.  Em 24/08/2017  discutiu  o  Projeto  o  Vereador
Maninho; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA
DATA, o Projeto foi  aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação.   PROC. nº
20.335/227/2017 – Origem da Vereadora Raquel do Posto – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº
062/2017 –  “Que institui  no Calendário Oficial  da cidade a Semana Municipal de Incentivo à
Doação  de  Órgãos  e  Tecidos”.  Em  24/08/2017  discutiram  o  Projeto  os  Vereadores  Raquel,
Marquinhos,  Adão,  Gervásio;  encaminharam a votação os Vereadores Maninho e Raquel;  em
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votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação.  NESTA DATA, o
Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  2ª  discussão  e  votação.  PROC.  nº
20.334/226/2017 – Origem do Vereador Marco Antonio da Rosa (Marquinhos) – PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO nº 061/2017 – “Dispõe sobre as normas de segurança e a prevenção de acidentes
pelo sistema de sucção, nas piscinas públicas e particulares no Município de Sapucaia do Sul”.
Em 24/08/2017 encaminharam a votação os Vereadores Maninho, Marquinhos e Gervásio; em
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação.  NESTA DATA, o
Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. Emenda ao Projeto de
Lei  Executivo nº 012/2017 (Mensagem nº 13/2017)  -  Origem da Comissão de Legislação e
Justiça - Emenda Modificativa nº 01.  NESTA DATA, foi aprovada por unanimidade em única
discussão e votação. PROC. nº 20.307/199/2017 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº
13/2017 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 012/2017 - “Dispõe sobre a emissão de alvará de
localização,  do  alvará  especial  de  localização  e  dá  outras  providências”.  Em 17/08/2017,  o
Vereador Cleber, solicitou o adiamento de votação por 02 (duas) Sessões. O pedido foi aprovado
por  unanimidade.  Devendo  retornar  em  24/08/2017. Em  24/08/2017,  foi  aprovado  por
unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, o Projeto com a inclusão da Emenda
foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação.  Não havendo mais Processos a
serem votados, o Vereador Nelson disse que em razão de tudo que aconteceu nesta semana,
será  uma  Sessão  enxuta  e  farão  uma  pequena  homenagem  ao  18º  Batalhão  de  Infantaria
Motorizado – 18º BIMTz, em razão do dia do soldado que foi comemorado em 25 de agosto.
Convidou o Major José Augusto Mercês dos Santos (Major Mercês) a receber a Placa entregue
pelo Vereador Gervásio Santana; Coronel Leandro Santos da Costa (Coronel Leandro) , recebeu
a  placa  entregue  pelo  Vereador  Nelson  Brambila.  Pronunciamento  do  Coronel  Leandro.
Cumprimentou a todos. Agradeceu a homenagem em nome de todos os militares do 18º Batalhão.
Disse que desde de 2001, o Batalhão encontra-se na cidade de Sapucaia do Sul,  aqui foram
recebidos  com  muito  carinho  por  toda  a  comunidade  sapucaiense,  tentam  corresponder  a
recepção e sempre que o Município solicita, o 18º Batalhão está apoiando da melhor maneira
possível, seja caso de  enchentes, combate ao mosquito aedes aegipty, doação de sangue em
prol do Hospital Getúlio Vargas. Atualmente estão incorporando cerca de 340 jovens, todo ano,
sendo 150 de Sapucaia do Sul. Disse ainda que este ano vão iniciar o Projeto Força no Esporte,
a Prefeitura vai apoiar, projeto este que já existe no Ministério da Defesa, será realizado com 30 a
50 crianças de escolas carentes do Município, que no turno inverso da escola são buscadas pelo
Batalhão, lá almoçam, desenvolvem atividades cívicas, sociais e esportivas. Finalizou dizendo que
estão vivendo a semana do soldado, estão com uma exposição no Parque de Exposição Assis
Brasil,  o 18º Batalhão está com um estande, estão todos convidados. Agradeceu dizendo que
sente-se  lisonjeado  com  a  homenagem  e  o  Batalhão  permanece  a  disposição.  Agradeceu  e
encerrou.  Vereador Gervásio.  Cumprimentou a todos.  Iniciou dizendo que diante dos últimos
acontecimentos fica difícil para o Vereadores, pois estão em clima de tristeza. Embora, tudo que
aconteceu, estão felizes em homenagear o trabalho que o “Arranca Toco”, tem feito na defesa da
pátria  e  mais  ainda  por  Sapucaia  do  Sul,  ajudando  em  várias  ações,  portanto  precisam
reconhecer. Disse que esta homenagem é extensiva a todos oficiais, praças e soldados do 18º
Batalhão de Infantaria Motorizada, pois ficam muito honrados em ter na cidade esta unidade do
Exército Brasileiro. Disse que a sessão é alusiva ao Dia do Soldado e acredita que todos nós
temos um pouco de soldado,  pois  o somatório  de pequenas ações transforma o município  e
sabem que  podem contar  com a força  do  18º  Batalhão.  Precisam reconhecer  o  trabalho  da
corporação e uma simples placa é pouco, pois o reconhecimento deve ir além disto. Disse que
hoje estão tristes, pois velaram dois soldados que muito fizeram pelo Município, seja o Tio Beno,
no  tradicionalismo e  o  Zequinha,  que  fez  muito  por  Sapucaia  do  Sul,  por  mais  de 20  anos,
trabalhando em tantos órgãos públicos. Disse que a data de 25 de agosto, lembra o patrono do
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Exército Brasileiro Duque de Caxias, no entanto todos os dias é dia do soldado. Agradeceu e
encerrou.  Vereador  Nelson  Brambila, cumprimentou  a  todos  em  especial  os  militares,
Comandante da Brigada Militar, que vem fazendo um trabalho árduo embora com poucos recursos
e comunicou que em breve farão um convite para a Brigada Militar para vir nesta Casa, falar sobre
o  trabalho.  Disse  que  hoje  é  um  dia  muito  triste,  pelo  ocorrido,  pois  perderam  amigos.
Parabenizou o Vereador Gervásio, pela homenagem. Falou sobre o Ex-Vereador Volmir, que está
nesta Casa e sempre prestigiou muito o exército. Falou sobre as boas ações do 18º Batalhão,
sempre que o Município precisou estavam ali fazendo um trabalho firme e forte e o mínimo que
podem fazer  é  esta  singela  homenagem, demostrando respeito  ao Exército  e Brigada Militar.
Finalizou  dizendo  que  a  sessão  enxuta,  em razão  luto  e  sentimento  de  todos.  Agradeceu  e
encerrou. Questão de Ordem o Vereador Gervásio, disse que foi autor da homenagem mas teve
a aprovação de todos os Vereadores, pois reconhecem a importância do trabalho do 18º Batalhão
para a pátria e especialmente por Sapucaia do Sul. 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 dezesseis 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, 31 de agosto de 2017. 

                                                                                                                NELSON BRAMBILA
                              Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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