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            Aos vinte e seis dias do mês de outubro ano de dois mil e dezessete (26/10/2017),  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 68ª 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: Marquinhos – PSB; Dra. Imilia – PTB; Gervásio – PP; Cleber – PP; Jorge – PSD; Adão
– PT; Caco – PMDB; Ventania – PRB; Raquel – PT; Maninho – PMDB e Nelson – SD.  Após
constatar o quórum 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. O Vereador Nelson – Presidente da Casa, convidou a
compor a Mesa dos Trabalhos o Ten. Cel. Sílvio Marcant Engelsing – Comandante do 33º BPM e
Ten.  Cel.  Leandro  –  Comandante  do  18º  BIMTz.  Passou-se  ao ESPAÇO  DO  PEQUENO
EXPEDIENTE:  Leitura  dos  Expedientes  Recebidos:  Mensagens  Executivas  nºs  21/2017  e
22/2017;  Projetos  de  Lei  Legislativo  nºs  95/2017  e  96/2017;  Comunicados  do  Ministério  de
Educação  nºs  214212/2017;  214205/2017;  214206/2017;  214207/2017;  214208/2017;
214209/2017;  214210/2017;  214211/2017  e  214213/2017  e  Ofício  nº  1340/2017/GIGOVNH –
Caixa Econômica Federal; ATA nº 9991, que foi aprovada por unanimidade, sem retificações
nem alterações.  Passou-se ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:  Não havia indicações a
serem  votadas.  Requerimentos  Verbais  foram  dispensados.  Neste  momento,  passou-se  ao
Espaço da Homenagem ao 33º Batalhão de Polícia Militar de Sapucaia do Sul/RS. O Ten. Cel.
Sílvio Marcant Engensing, recebeu a Placa. Pronunciamento do Comandante Ten. Cel. Engelsing.
Cumprimentou a todos. Iniciou apresentando os trabalhos do 33º BPM em Sapucaia do Sul/RS.
Disse que é com muita satisfação e alegria que recebem esta homenagem, que consideram de
toda a comunidade sapucaiense, representada pelos Senhores Vereadores. Disse que a Brigada
Militar  em  18  de  novembro,  completará  180  anos.  O  Batalhão  de  Sapucaia  do  Sul  é  novo,
recentemente completou 15 anos, no entanto, sua existência é bastante significativa em termos de
trabalhos e resultados e não apenas de alegrias viveram este tempo; perderam 06 colegas em
serviço,  pois  nesta profissão,  dedicam suas vidas e se necessário os entregam pela  vida do
próximo.  Apresentou  slides  com  dados  do  trabalho  desenvolvido  pelo  33º  BPM.  Finalizou
agradecendo o apoio desta Casa à Brigada Militar; agradeceu e encerrou.  O Vereador Nelson
Brambila –  Disse que esta Casa estará sempre a disposição para ajudar, inclusive  solicitaram
mais policiais para Sapucaia, resultado diminuiu a criminalidade. Disse que tentando ajudar mais a
segurança pública, segunda-feira, às 14 horas, terão uma audiência no Gabinete da Casa Civil
com o Chefe da Polícia Civil, solicitando mais efetivo para polícia civil para Sapucaia do Sul/RS e
melhorias  nas condições de trabalho.  Comunicou que na terça-feira,  dia  31 de outubro,  será
realizada uma audiência pública na Casa, para tratar sobre a RS 118. Neste momento foram lidos
os Projetos que aguardam pareceres da Procuradoria e das Comissões. Foram transferidos os
tempos das Considerações Finais. Passou-se aos pronunciamentos dos Senhores Vereadores:
Vereadora Raquel – Cumprimentou a todos, principalmente os que representam aqueles quem
tem por missão cumprir e fazer cumprir as Constituições Federal e Estadual. Enquanto neta de
militar não poderia deixar de fazer esta homenagem à Brigada Militar, que orgulha a todos os
gaúchos, pois não medem esforços, sendo incansável para fazer cada dia mais seguro para a
comunidade, portanto, a instituição está no DNA do povo gaúcho e faz parte da história deste
estado desde 1837, passando por várias e valorosas batalhas. Como o próprio Slogan diz:  A
Brigada Militar é a força da comunidade. Parabenizou os heróis e heroínas do 33º BPM, que
embora com os poucos recursos, mostram capacidade fazendo verdadeiros milagres para manter
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a ordem e são exemplo de cidadania e amor a pátria. Finalizou desejando que Deus abençoe a
todos.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Gervásio  -  Cumprimentou  a  todos.  Disse  que  esta
homenagem é um reconhecimento desta Casa Legislativa a todos integrantes da Brigada Militar,
que defende diariamente os interesses e a segurança dos sapucaienses, um trabalho difícil e de
inteligência. Sugeriu que esta Casa, uma vez por ano, poderia fazer uma justa homenagem não
só ao Comando do 18º BIMTz, 33º BPM, como também Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa
Civil  e  Corpo  de Bombeiros,  pois  é  muito  importante  reconhecer  este  trabalho.  Agradeceu e
encerrou.  Vereador Cleber –  Cumprimentou a todos. Disse que é uma alegria participar desta
homenagem  à  Brigada  Militar,  inclusive  é  interessante  a  sugestão  do  Vereador  Gervásio,
homenagear anualmente as forças de segurança. Disse que devem fazer uma reflexão; sobre os
brigadianos  que  perderam suas  vidas  defendendo  a  população,  lembrando  especialmente  do
brigadiano Danilo Wolf, pois a Brigada Militar, cumpre o juramento de entregar suas vidas pela do
próximo se necessário.  Agradeceu e encerrou.  Vereador Marquinhos –  Disse que segurança
pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos nós, inclusive do Prefeito e da guarda
municipal que tem poder de polícia, ainda os políticos devem dar estrutura necessária aos órgãos
de segurança. Disse que foi muito boa a explanação do Comandante da Brigada Militar, pois em
Sapucaia do Sul a questão da segurança está no mínimo razoável em comparação com outros
Municípios da região e deve-se ao trabalho do comandante e seus comandados. Ainda, elogiou a
farda verde oliva (exército brasileiro),  que traz em sua bandeira a frase “Ordem e Progresso”,
assim  o  exército  entregou  o  País  aos  políticos,  enquanto  hoje  há  desordem e  onde  está  o
progresso. Resultado os cinco presidentes da antiga ditadura morreram pobres, os políticos da
desordem e falta de progresso afundaram o País. Agradeceu e encerrou.  Vereador Nelson –
Cumprimentou a todos. Disse que enquanto Vereadores, procuram fazer um trabalho correto e
atender a demanda da população. Disse que a homenagem feita à Brigada Militar é singela, mas
é um reconhecimento  ao trabalho que desenvolvem, inclusive, enfrentando algumas dificuldades.
Ainda o Comandante falou sobre a realidade que a Polícia prende e a justiça solta e nem podem
criticar os juízes que soltam, pois eles apenas cumprem as leis feitas pelos políticos da política
suja do centro do País. Disse que enquanto os Vereadores, tem orgulho de dizerem que fazem um
trabalho honesto, inclusive se pudessem enviariam recursos da Câmara  para a segurança e a
Brigada Militar já teria sua sede própria, pois não estão gastando nesta Casa e deixando recursos
para outras demandas, inclusive os recursos que seriam para a reforma do prédio destinaram
para a instalação do Laboratório Municipal, pois precisam muito de saúde e segurança. Finalizou
parabenizando a Brigada Militar,  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, 26 de outubro de 2017. 
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