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             Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de sois mil e dezenove 
(26/11/2019), às onze horas, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia 
do Sul, reuniram-se os Vereadores do Município, para trabalhos relativos à 78ª Sessão Plenária 
Ordinária, na 3ª 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. Nelson (SD); Cleber (PP); Dra. Imilia (PTB); Jorge (PSD); Adão (PT); 
Caco (MDB); Ventania (Republicanos); Raquel (PT); Marquinhos  (PSB); Gervásio (PP). 
Ausência Justificada Vereador Maninho – Licença Paternidade. Após constatar o quórum 
necessário à realização da Sessão, a Vereadora Raquel do Posto – 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. Passou-se ao ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE: Leitura dos 
Expedientes Recebidos: Ofício comunicando Licença Paternidade do Vereador Maninho; 
Mensagens nºs 44/2019 e 45/2019, Projeto de Lei Legislativo nº 59/2019 – Origem Vereadora Dra. 
Imilia; Atas nºs 10.364, 10.367, 10.370 e 10.391, que foram aprovadas por unanimidade, sem 
retificações nem alterações. A Presidente da Casa, registrou a presença da Técnica Superior 
Penitenciário Senhora Roberta Lima da Silva; Agente Penitenciário Administrativa Senhora Desirre 
Gomes Cardoso e Presidente APROFENS TCP Jurídico Senhor Rodrigo França. Passou-se ao 
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Não havendo Indicações a serem votadas. A Presidente da 
Casa, sugeriu fazer 02 (duas) Moção, em nome do Poder Legislativo, sugeriu também que os 
Requerimentos Verbais fossem transferidos para a próxima Sessão; e ceder espaço da Tribuna, 
para pronunciamento para os Agentes Penitenciários. Foi aprovado por unanimidade. Sugestão 
da Vereadora Raquel (Em Nome do Poder Legislativo) – Assembleia Legislativa, Governo do 
Estado e Associação dos Técnicos Superiores Penitenciários. Moção de Apoio aos Trabalhadores 
da Polícia Civil e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE), solicitando 
alterações nas propostas descritas nos Projetos de Lei Complementar 503/2019 e 509/2019, com 
a inclusão dos Servidores Agentes Administrativos e Técnicos Superiores Penitenciários nos 
respectivos textos, substituindo, onde houver em ambas as propostas, o termo “Agente” por 
“Servidores” Penitenciários. Aprovada. Sugestão da Vereadora Raquel (Em Nome do Poder 
Legislativo) – À Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia do Estado do Rio Grande do 
Sul e Sindbancários, externando Moção Contra a Proposta de Emenda Constitucional 208/19 que 
atualmente tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia do Estado do Rio 
Grande do Sul. A referida moção se posiciona contra a Revogação dos parágrafos 2º e 5º do art. 
22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, proposta na Assembleia Legislativa do RS 
através da PEC 280/2019, a qual dispensa consulta plebiscitária para a venda de estatais 
CORSAN, PROCERGS e BANRISUL. A população tem o direito de decidir e ser consultada sobre 
estes temas. Ademais, tais empresas são essenciais para o desenvolvimento do nosso Estado e 
eventual fragilização da posição pública das mesmas pode acarretar em importantes perdas 
econômicas e de execução de políticas públicas para o nosso Município. É importante que os 
deputados proponentes da referida PEC retirem suas assinaturas para interromper a tramitação. 
Aprovado.  Cedido Espaço à representante da SUSEPE Sra. Roberta. Disse em nome da 
Superintendência dos Serviços Penitenciários dos cargos de técnicos superiores penitenciários e 
agentes penitenciários administrativos, agradece esta Casa, no apoio que estão buscando; 
reconhecimento de suas funções, tentando Emenda para garantir seus direitos, já seus seus 
cargos não foram incluídos nos textos originais, no entanto, correm os mesmos riscos pois 
trabalham direito com os apenados, e como estão sendo tirados fora, fica a pergunta pra onde que 
vão e que garantia terão. Agradeceu e encerrou. Senhor Rodrigo França – Cumprimentou a 
todos. Disse que, os Cargos Técnicos Superiores Administrativos e Agentes Penitenciários 
Administrativos, trabalham diariamente com as pessoas privadas de liberdade, ou seja, correm os 
mesmos riscos que os Agentes Penitenciários, e a missão institucional da SUSEPE, muito em 
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breve será transformada numa instituição chamada Polícia Penal, que foi criada através de um 
Projeto de Emenda a Constituição PEC 372, que estará sendo publicada nos próximos dias. No 
entanto, a Missão Institucional é Segurança Pública e no momento em que for retirado os direitos 
desses Servidores, que tem a função de trabalhar com pessoas perigosas, não apenas os 
servidores correm perigo como também toda a sociedade, porque isso fragiliza o atuar dos 
servidores. Portanto em nome dos Servidores, agradece a Moção que foi aprovada nesta Casa. 
Agradeceu e encerrou. Sra. Denise – Servidora do Banrisul.  Cumprimentou a todos. Disse o 
Rio Grande do Sul é um dos únicos Estados da Federação que tem em sua Constituição uma 
clausula que é um plebiscito, criado através de Emenda Popular e aprovado com dois terços das 
Câmaras de Vereadores; num momento em que o povo estava passando por um momento difícil, 
pois foi vendido grande parte do Patrimônio Público e a divida continuava, ou seja, ficaram sem o 
patrimônio e sem o dinheiro e por isso foi criado o plebiscito, pois achavam que assim teria que 
ser. Disse que o BANRISUL é um banco que tem 90 anos, está presente em 90% do Estado do 
RS; e 80% dos correntistas do Banrisul, ganha até 3 salários mínimos, pois o Banrisul tem as 
tarifas mais baratas e 86% do PIB do Estado passa pelo Banrisul, então é uma empresa lucrativa e 
disponibiliza crédito para o Estado. Falou ainda sobre a CORSAN, que é água e água é vida, e 
responsável pelo saneamento público. A PROCERGS é aquilo que a gente não enxerga, mas que 
é muito importante, pois estamos às portas da Revolução 5.0 e a CORSAN faz o processamento e 
disponibiliza os dados de todos os estados de arrecadação e dos cidadãos. Aqui querem pedir o 
apoio desta Casa, para continuarem mantendo o direito do povo de decidir, pois é um direito 
democrático e sabe-se que o compromisso de todos nesta Casa é com a democracia, não deve se 
tirar o direito do povo decidir, sobre são empresas que empresas que foram construídas pelo povo 
e são do povo. Por isso solicitam o apoio da Casa, para que mantenha-se o plebiscito. Agradeceu 
e encerrou. ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os Vereadores inscritos transferiram seus 
tempos para a próxima Sessão. Nada mais havendo a ser tratado, a Vereadora Raquel Moraes 
(Raquel do Posto) – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
presente Sessão, às onze horas e quarenta minutos.  Determinou a lavratura desta Ata, que será 
pela mesma assinada e pelo Vereador Gervásio Santana – Secretário. Para constar, esta Ata foi 
devidamente lavrada pelo Serviço de Elaboração e Revisão de Anais e Atas da Divisão de 
Processos Legislativos. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 26 de novembro de 2019. 
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