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                    Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (12/12/2017);  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 Entrega de
Títulos  de  Cidadão  Sapucaiense,  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: MANINHO (PMDB); Dra. IMILIA (PTB); NELSON (SD);
GERVÁSIO (PP); CLEBER (PP); VENTANIA (PR); ADÃO (PT); RAQUEL (PT); MARQUINHOS
(PSB)  e  JORGE  (PSD).  Ausente  o  Vereador  Caco. 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 (Dr. Link) e o Delegado Regional Dr. Cristiano Alvarez, para
compor a Mesa dos Trabalhos. Houve a entoação do Hino Nacional.  Passou-se a entrega dos
Títulos  de  Cidadão Sapucaiense:  Sr.  Mário  Flor  –  Entregue  pelo  autor  Vereador  Adão;  Sr.
Douglas Santin – Entregue pelo autor Vereador Maninho; Sr. Elvio Alberto Walter - Entregue pelo
autor  Vereador  Cleber  Alemão;  Sr.  Ênio  Plauto  Schneider  -  Entregue  pelo  autor  Vereador
Gervásio; Sra. Maria das Graças Caetano - Entregue pela autora Vereadora Dra. Imilia;  Padre
Gustavo  Haupenthal  –  Entregue  pelo  autor  Vereador  Jorge;  Sr.  Geraldo  Maciel  do  Amaral  –
Entregue  pelo  autor  Vereador  Ventania;  Delegado  Fernando  Matzenbacher  –  Entregue  pelo
Vereador  autor  Marquinhos;  Sr.  Paulo  Ricardo  de Oliveira  –  Entregue  pela  autora  Vereadora
Raquel  do  Posto  e  Sr.  Juarez  Wolf  Verba  –  Entregue  pelo  autor  Vereador  Nelson  Brambila.
Espaço  do  pronunciamento  dos  Homenageados:  Pronunciaram-se:  Dr.  Ênio  Plauto
Schneider; Dr. Juarez Wolf Verba; Pe. Gustavo; Professor Élvio; Sr. Geraldo; Pr. Paulo; Sra.
Maria;  Sr.  Douglas  e  Delegado  Fernando,  que  agradeceram a  honraria  recebida.  Iniciou  o
pronunciamento  dos  Vereadores.  Vereador  Adão,  cumprimentou  a  todos  em  especial  os
homenageados. Falou sobre o seu homenageado Sr. Mário da Farmácia, dizendo que a família
Adão  do  Calçado  se  orgulha  de  homenageá-lo.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Maninho,
cumprimentou a todos, em especial os homenageados.  Leu o histórico de seu homenageado,
dizendo  que  mostra  o  quanto  ele  é  merecedor  desta  homenagem.  Agradeceu  e  encerrou.
Vereador Cleber,  cumprimentou a todos em especial autoridades e homenageados. Disse que,
quando uma pessoa dedica sua vida à educação, ela faz parte da vida de muitos jovens e o
Professor Élvio foi incansável neste sentido e mesmo se aposentando em 2017, continua com
trabalho  de  relevância  no  Município  de  Sapucaia  do  Sul.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador
Gervásio, cumprimentou a todos. Falou que o Dr. Ênio seu homenageado é gente que faz, assim
como todos os cidadãos que estão sendo homenageados. Leu o histórico de seu homenageado,
grande médico sempre trabalhou com muita  dedicação na área da saúde,  atuou nas causas
sociais, hoje está aposentado. Citou os demais homenageados, lembrando uma frase de Charlie
Chaplim, “a persistência é o caminho do êxito”. Agradeceu e encerrou.  Vereadora Dra. Imilia,
cumprimentou a todos. Disse que esses cidadãos estão sendo homenageados devido ao trabalho
prestado a esta cidade. Falou sobre sua homenageada, que é extensiva a todas as mulheres da
cidade que trabalham e lutam e não tem reconhecimento. Leu o histórico de sua homenageada,
que  é  Coordenadora  do  Fórum  da  Economia  Solidária.  Finalizou  parabenizando  a  todos.
Agradeceu e encerrou.  Vereador Jorge,  cumprimentou a todos. Falou sobre seu homenageado
Pe. Gustavo, que esta a dois anos na cidade e seu trabalho deve ser reconhecido, pois presta
excelente  serviço  a  comunidade.  Finalizou  agradecendo  e  parabenizando  os  homenageados,
agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Ventania,  cumprimentou  a  todos.  Falou  sobre  seu
homenageado, fez alguns versos. Agradeceu e encerrou. Vereador Marquinhos, cumprimentou a
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todos. Disse que poderia falar  sobre o currículo de seu homenageado, porém precisaria de mais
tempo; portanto vai apenas falar sobre sua competência e sapiência, perante a 1ª Delegacia, onde
a porta  de seu Gabinete  está  sempre aberta,  educação no atendimento  dos cidadãos e  aos
funcionários se impõe pela competência. Disse que a Delegacia é o desaguadouro dos problemas
sociais, enquanto Municípios vizinhos pedem socorro a força nacional de segurança, Sapucaia
está diminuindo a criminalidade, portanto este reconhecimento é para que continue fazendo este
trabalho. Agradeceu e encerrou. Vereadora Raquel, cumprimentou a todos. Disse que, estão num
momento importante,  pois  este  Poder  Legislativo  está recebendo filhos  de outras querências,
inclusive  esta  cidade  sempre  acolhe  essas  pessoas  que  vem  em  busca  de  oportunidades,
pessoas que muito tem contribuído para o crescimento da cidade e fazendo do Município um lugar
bom para viver.  Por este motivo, apresenta seu homenageado, pessoa que tem demonstrado
amor por nossa cidade, exercendo com dedicação seu trabalho. Finalizou lendo o histórico de seu
homenageado.  Agradeceu  e  encerrou.  Prefeito  Dr.  Link,   cumprimentou  a  todos.  Disse  que
Sapucaia do Sul é uma cidade hospitaleira e todos os homenageados fazem parte desta história,
vieram de outros Municípios buscando oportunidades. Citou todos os homenageados, sendo que
o Dr. Ênio, é história viva da cidade e do Hospital, inclusive grande parte dos cidadãos nascidos
em Sapucaia começou pelas mãos do Dr. Ênio. Ainda, Dr. Juarez que continuou a história do
Hospital Getúlio Vargas e nos últimos 09 anos fez um grande trabalho. Disse que nasceu em
Santa Maria e espera daqui uns anos receber o Título de Cidadão Sapucaiense, porque ama esta
cidade. Agradeceu e encerrou. Presidente da Casa Nelson, cumprimentou a todos, parabenizou
todos os homenageados, dizendo que é uma grata satisfação recebê-los nesta Casa, pois é uma
data muito importante, inclusive fariam apenas uma entrega de títulos de cidadão sapucaiense
este ano, mas são muitas pessoas a serem homenageadas. Falou sobre os médicos que fizeram
a diferença neste Município e todos esses homenageados são merecedores desta honraria. Disse
que todos os anos vão fazer esta homenagem, pois sabem da importância que essas pessoas
tiveram no Município. Falou sobre seu homenageado que deixou grande legado no Município.
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 e uma horas. 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, 12 de dezembro de 2017. 

                                                                                                                 NELSON BRAMBILA
                                Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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