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 ATA
10.206-A

                         
                    Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (11/12/2018);  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  2ª  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: Marquinhos – MDB; Dra. Imilia – PTB; Gervásio – PP;
Cleber – PP; Jorge – PSD; Adão – PT; Ventania – PRB; Maninho – MDB; Nelson – SD e Raquel
– PT.  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 Deputado Estadual Eleito Vilmar Lourenço, para compor a Mesa dos
Trabalhos. Houve a entoação do Hino Nacional.  Passou-se a entrega dos Títulos de Cidadão
Sapucaiense:  Sr. João Rodrigues da Fonseca - Entregue pelo autor Vereador Adão; Sra. Neusa
Maria Ostermann de Abreu – Entregue pelo autor Vereador Maninho; Sr. Moacir Gilberto Becker -
Entregue pelo autor Vereador Cleber Alemão; Sr. Alessandro Franzaguá da Fonseca - Entregue
pelo autor Vereador Gervásio; Sra. Ana Maria Juliano - Entregue pela autora Vereadora Dra. Imilia;
Sr. Jesus Clemente Silveira Pereira - Entregue pelo autor Vereador Jorge; Sra. Lenir Flores da Silva
– Entregue pelo autor Vereador Ventania; Sr. Mustafa Kalil El Abd Rizeq – Entregue pelo Vereador
autor Marquinhos; Sr. Alex Sander Lima Moraes Prestes – Entregue pela autora Vereadora Raquel
do  Posto  e  Sr.  Pastor  Joel  Corrêa  da  Silva  –  Entregue  pelo  autor  Vereador  Nelson Brambila.
Espaço do pronunciamento dos Homenageados: Pronunciaram-se: Sra. Ana Maria Juliano;
Sr. Mustafa Kalil El Abd Rizeq; Pr. Joel Corrêa da Silva; Sr. Alessandro Franzaguá; Sra. Neusa
Maria  Ostermann;  Sr.  Moacir  Gilberto  Becker  e  Alex  Sander  Lima  Moraes  Prestes,  que
agradeceram  a  honraria  recebida.  Iniciou  o  pronunciamento  dos  Vereadores.  Vereador  Adão,
cumprimentou a todos em especial os homenageados. Leu o histórico de seu homenageado, que é
morador de Sapucaia do Sul a mais de cinquenta anos, primeiro morador da Rua Firmo Pereira,
Bairro Vargas. Disse ainda que a família Adão do Calçado, sente-se orgulhosa em homenageá-lo e
desejou que Deus o abençoe sempre. Agradeceu e encerrou. Vereador Maninho, cumprimentou a
todos, em especial os homenageados. Leu o histórico de sua homenageada, disse que a conhece
desde criança e sempre teve como referência, pois sempre trabalhou em clubes de mães ajudando
as  pessoas,  sem  nunca  buscar  benefícios  próprios.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Cleber,
cumprimentou  a  todos  em  especial  autoridades  e  homenageados.  Agradeceu  por  viver  este
momento da entrega de títulos de cidadão sapucaiense, pois conseguem ver aquelas pessoas que
vieram de outros Municípios e ajudaram construir Sapucaia do Sul, portanto agradeceu a todos
homenageados. Leu o histórico de seu homenageado que veio de Araranguá/SC, ele construiu o
homem de  ferro  que  está  na  entrada  da  cidade.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Gervásio,
cumprimentou  a  todos  em especial  os  homenageados.  Agradece  a  Deus por  poder  viver  este
momento único, reconhecer o trabalho das pessoas que muito fizeram e fazem pelo Município de
Sapucaia do Sul, pois certamente cada um dos homenageados é merecedor e importante que a
homenagem seja em vida. Disse que seu homenageado nasceu no Estado do Espirito Santo, está a
quatorze anos aqui e muito faz pela cidade, as vezes trabalhos invisíveis seja recolhendo pessoas
drogadas e levando a centros de recuperação, levando um prato de alimento para quem precisa.
Agradeceu  e  encerrou.  Vereadora  Dra.  Imilia,  cumprimentou  a  todos.  Parabenizou  a  todos
homenageados,   pois é um reconhecimento desta Casa. Falou sobre sua homenageada que é
conhecida como uma pessoa polêmica, por isso buscou conhecer o trabalho que ela desenvolve e
descobriu que não tem como não homenageá-la e agradecer, ela poderia ter vendido suas terras
para construção de casas, mas assim como seu pai quando comprou anos atrás, dizia que deveria
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ser preservada pois seria o pulmão da cidade a sua homenageada assim o fez e através de sua
devoção ao meio ambiente, transforma nossos bosques em mais vida. Disse que houve  polêmica
quando toda a área do morro foi fechada, mas não sabem se não tivesse sido fechada se hoje teria
biodiversidade  que  existe.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador  Jorge, cumprimentou  a  todos  em
especial os homenageados. Leu o histórico de seu homenageado, dizendo que já foram colegas
quando trabalhavam na guarda municipal e sempre fez excelente trabalho, assim como quando
trabalhou nesta Casa, deixando um legado de carinho, presteza com colegas e quem precisasse.
Agradeceu e encerrou. Vereador Ventania, cumprimentou a todos. Falou sobre sua homenageada,
que fez excelente trabalho na área da saúde sempre tratando os pacientes com muito cuidado e
carinho, fez alguns versos. Agradeceu e encerrou.  Vereador Marquinhos,  cumprimentou a todos
em especial os homenageados. Disse que seu homenageado veio da Palestina aos doze anos de
idade e já trabalhava vendendo grão de bico para ajudar a família, incoerência aqui no Brasil os pais
estariam infringindo o Estatuto da Criança e Adolescência, porque a criança com essa idade não
pode trabalhar, espera que agora comece a mudar, pois no Brasil com essa idade podem roubar,
matar, estuprar mas não podem trabalhar, sendo que o trabalho o dignifica o se humano. Mustafa,
veio para o Brasil devido a guerra na Palestina e aqui constitui família e muito trabalhou para o
Município.  Agradeceu e encerrou.  Vereadora Raquel,  cumprimentou a todos.  Disse que é uma
honra agradecer aqueles que se destacaram na cidade, então sente-se privilegiada em apresentar
alguém que adotou a cidade para viver e tornou-se um guerreiro na luta diária que é fazer a busca
por um lugar melhor para todos,  ama o povo e a cidade e por isso se preocupa em doar seu
trabalho  e  juventude  para  que  Sapucaia  continue  sendo  essa  cidade  tão  querida.  Seu
homenageado é jovem empresário, empreendedor Sr. Alex Sander Lima Moraes Prestes (O mestre)
como é  conhecido  pelos  alunos  é  natural  de  Esteio,  constituiu  família  no  Município.  Em 2010
inaugurou a  Academia  Lótus,  iniciou  cedo a  atividade  no Taekwondo,  conquistou  vários  títulos
interestaduais  sempre  levando  o  nome  do  Município,  colaborou  para  que  vários  atletas
conquistassem títulos estaduais,  nacionais  e internacionais.  Em 2011 foi  campeão brasileiro  de
Taekwondo e isto não o fez retroceder com seu belíssimo trabalho empreendedor na Academia
Lótus e fomentador  de talentos sapucaienses.  Disse que pessoas assim fazem a diferença na
condição de uma cidade. 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  e  cada  um dos  homenageados
construiu sua história. Disse ficar triste quando vê pessoas nas redes sociais falando mau do nosso
Município, não podem admitir isto temos que valorizar e ter orgulho de nossa 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, todos os cidadãos que
estão sendo homenageados prestaram ou prestam algum serviço em prol do Município, citando
cada um dos homenageados em especial  seu homenageado.  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, 11 de dezembro de 2018. 

                                                                                                                 NELSON BRAMBILA
                                Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário
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