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                    Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (13/08/2019);  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 3ª 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: Raquel Moraes (Raquel do Posto) – PT; Gervásio – 
PP; Ventania – PRB; Jorge – PSD; Adão – PT; Cleber – PP; Dra. Imilia – PTB; Marquinhos – 
PSB; Maninho – MDB e Nelson – SD. Ausente o Vereador Caco. Após constatar o quorum 
necessário à realização da Sessão, a Vereadora Raquel – Presidente da Casa, invocou a 
proteção de Deus, deu por aberta a mesma e solicitou ao Vereador Gervásio – Secretário, a 
leitura de um trecho bíblico. Houve a entoação do Hino Nacional. Passou-se a entrega dos Títulos 
de Cidadão Sapucaiense: Sr. Valdinei Tadeu de Aguiar – Entregue pelo Vereador Adão; Sra. Ana 
Paula Machado – Entregue pelo Vereador Maninho; Sr. Cláudio Noderlei Guterres de Oliveira – 
Entregue pelo Vereador Cleber; Sr. João Abrão Rodrigues – Entregue pelo Vereador Gervásio; 
Sra. Mariza Francisco – Entregue pela Vereadora Dra. Imilia; Sr. Dionísio de Moura Gomes – 
Entregue pelo Vereador Jorge; Sra. Neuza Fagundes dos Santos – Entregue pelo Vereador 
Ventania; Sr. Jeferson Luis Peres Ferreira – Entregue pelo Vereador Marquinhos; Sr. Carlos 
Roberto Quadrado – Entregue pelo Vereador Nelson e Sra. Loreci Terezinha Pinto da Rosa – 
Entregue pela Vereadora Raquel do Posto. Espaço do pronunciamento dos Homenageados: 
Todos os homenageados se pronunciaram, agradecendo a honraria recebida. Iniciou o 
Pronunciamento dos Vereadores. Vereador Adão, cumprimentou a todos em especial os 
homenageados. Falou sobre o seu homenageado que é funcionário do Instituto Nacional de 
Perícia do Rio Grande do Sul e responsável pela emissão de documentos de identidade, desde o 
ano de 2000, na Secretaria Municipal de Trabalho. O Senhor Tadeu é uma pessoa maravilhosa, 
caráter e grandeza, assim como a sua família. Finalizou dizendo que sente-se orgulhoso em 
homenageá-lo. Agradeceu e encerrou. Vereador Maninho,  cumprimentou a todos, em especial 
os homenageados. Leu o histórico de sua homenageada, dizendo que é muito fácil falar sobre ela. 
Professora Ana Paula, tem um trabalho junto às Escolas de prevenção a gravidez na 
adolescência, trabalho este que fez a diferença na vida de muito jovens. Agradeceu e encerrou. 
Vereador Cleber, cumprimentou a todos em especial os homenageados. Disse que  essa Sessão 
é uma das mais importantes do Poder Legislativo, é quando esquecem políticas partidárias, para 
homenagear de fato quem constrói essa cidade. Os vereadores estão de parabéns pelos 
homenageados, pessoas que realmente fizeram a diferença. Falou sobre o histórico de seu 
homenageado o Senhor Cláudio da Transmickey, trabalha na cidade e gera em torno de 100 
(cem) empregos direto e indireto, além do trabalho voluntário que presta no Município. Agradeceu 
e encerrou. Vereador Gervásio, cumprimentou a todos em especial os homenageados. Disse que 
no dia a dia enquanto Vereadores falam com razão para bem representar a população. No 
entanto, hoje fala com o coração é uma ocasião festiva em que homenageiam grandes nomes que 
fizeram muito ou fazem por Sapucaia, por isso merecem serem homenageadas em vida e o seu 
homenageado Senhor João Abrão Rodrigues, fez excelente trabalho, seja buscando melhorias 
para a Rua Ari Cabral, também uma das pessoas que mais trabalhou pelo time Ouro Verde, seja 
participante ou atleta, portanto esta homenagem transcende ao time. Agradeceu e encerrou. 
Vereadora Dra. Imilia, Cumprimentou a todos. Parabenizou os homenageados que foram 
escolhidos pelo trabalho que desempenham na cidade.  Disse que sua homenageada a Senhora 
Mariza - Presidente da Cooperativa de Trabalho de Reciclagem, reciclando vidas Unidos 
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Venceremos COMPREVIVE, nasceu no Estado de São Paulo, veio 1999 e reside do Bairro 
Colonial, e aqui deu sequência ao trabalho que desenvolvia em São Paulo, trabalhar com a 
reciclagem do lixo. Em 2008, foi convidada a fazer um curso sobre o cooperativismo, o curso 
iniciou com 150 catadores, mas apenas 25 concluíram. Disse ter visitado a Cooperativa, e 
constatou o trabalho que as mulheres desempenham, buscando renda para suas famílias e essas 
mulheres não tem noção da importância do trabalho que desempenham, pode até não ser 
reconhecido; mas estão contribuindo para que o Meio Ambiente tenha vida, consequentemente os 
seres humanos. Parabéns a Mariza pelo trabalho que desempenha, embora que muitas vezes não 
é fácil pois falta apoio e reconhecimento, mas acredita que é possível mudar o mundo através da 
reciclagem do lixo. Agradeceu e encerrou. Vereador Jorge, cumprimentou a todos. Falou sobre  
seu homenageado Senhor João Dionísio de Moura Gomes, que veio de São Francisco de Assis 
em 1989; é uma simples, que em sua chegada passou muita dificuldade e nem por isso deixou de 
lutar e conquistar seu espaço; hoje tem uma empresa consolidada no Município de Sapucaia do 
Sul, trabalha sua família e mais quatro funcionários que são considerados seus amigos. Finalizou 
parabenizando todos os homenageados. Agradeceu e encerrou. Vereador Ventania – 
cumprimentou a todos. Falou que sua homenageada Senhora Neuza Salgado, veio de São 
Francisco de Paula, pessoa muito boa, digna e honrada, reza a missa crioula; pintora e tem vários 
troféus na poesia. Finalizou com verso, agradeceu e encerrou. Vereador Marquinhos, 
cumprimentou a todos. Falou sobre sobre seu homenageado Senhor Jeferson Luiz Ferreira, que 
foi uma imposição popular, pessoa digna e honrada, inclusive recentemente através de 
requerimento verbal o parabenizou, por ter feito a prisão de uma quadrilha que havia feito um 
cemitério clandestino no Bairro Freitas, depois prendeu uma quadrilhão de ladrões de joias com 
repercussão estadual, por isso não tinha outra forma de agradecer até porque esta Casa é tambor 
doas anseios da população principalmente com segurança pública; em vista de outras cidades da 
região, Sapucaia não é tão violenta e as estatísticas demonstram, é uma das cidades com mais 
segurança, aqui não precisa força nacional. Falou sobre o que é ser policial e a dicotomia de 
valores, é trabalhar diuturnamente a não apenas oito horas como os trabalhadores comuns;  e 
muitas vezes com salários atrasados. Agradeceu e encerrou. Vereador Nelson, cumprimentou a 
todos. Disse que este dia é muito especial para a Câmara de Vereadores, pois homenageiam   
pessoas que não nasceram aqui mas prestam excelentes trabalhos, portanto é um orgulho para 
os Vereadores fazerem essas homenagens. Falou sobre seu homenageado Senhor Carlos 
Roberto Quadrado, que o considera seu segundo pai e juntamente com sua família faz um belo 
trabalho em prol da comunidade sapucaiense e hoje trabalha com o time de sapucaiense; então 
sente se lisonjeado em fazer esta homenagem. Agradeceu e encerrou. Vereadora Raquel, 
cumprimentou a todos em especial os homenageados que são pessoas especiais. Falar de sua 
homenageada é comovente e dizer o que ela representa para a comunidade sapucaiense; Dona 
Loreci Terezinha Pinto da Rosa, encontrista e visitante aos enfermos; catequista e Coordenadora 
da Igreja Santo Ivo; uma das fundadoras da Associação dos Moradores do Bairro Jardim América; 
fez parte do pastoral da criança; participa de eventos sociais da Escola La Salle e também Clube 
de Mães; é fácil falar da Senhora Loreci, porque é uma grande mulher, honrada, valorosa e de 
grande importância para a comunidade sapucaiense; portanto, sente-se honrada em fazer esta 
homenagem com o Título de Cidadã Sapucaiense; a qual tem profundo respeito e admiração; que 
Deus a abençoe e possa enfrentar as dificuldades e continuar na luta por uma sociedade mais 
justa e igualitária. Agradeceu e encerrou. Não havendo mais pronunciamentos, passou-se a 
entoação do Hino Riograndense. Nada mais havendo a ser tratado, a Vereadora Raquel – 
Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Sessão, às 
vinte e trinta minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será pelo mesmo assinada e pelo 
Vereador Gervásio – Secretário. Para constar, esta Ata foi devidamente lavrada pelo Serviço de 



 

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 

 

 

 
Elaboração e Revisão de Anais e Atas da Diretoria Legislativa. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 
19 de setembro de 2019. 
 
                                                                                                                    RAQUEL MORAES 
              (Raquel do Posto) 

                                    Vereador Presidente 
 GERVÁSIO SANTANA 
   Vereador Secretário 
                                                                                                                                

                                                          


