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ATA 
10.408-A 

                          
                    Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (10/12/2019); 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: Sra. Leonita Alves Pedroso - Entregue pelo Vereador Adão; Sr. 
Henrique Antônio Sagmeister - Entregue pelo Vereador Maninho; Sr. José Walter da Rosa Melo – 
Entregue pelo Vereador Cleber; Sr. Ari Manoel Pereira - Entregue pelo Vereador Gervásio; 
Soldado Daiane Aparecida da Silva - Entregue pela Vereadora Dra. Imilia; Sr. Antônio Sidnei 
Toledo Bitencourt - Entregue pelo Vereador Jorge; Sr. Ricardo Henrique da Silva -  Entregue pelo 
Vereador Ventania; Pastor Emerson Rodrigues - Entregue pelo Vereador Marquinhos; Sra. Noeli 
Piovezani - Entregue pelo Vereador Nelson e Pastor Paulo Rogério Abreu Soares - Entregue pela 
Vereadora Raquel do Posto. Espaço do pronunciamento dos Homenageados: Todos os 
homenageados agradeceram a honraria recebida. Iniciou o Pronunciamento dos Senhores 
Vereadores. Vereador Adão, cumprimentou a todos. Falou sobre sua homenageada Senhora 
Leonita, que nasceu em Santa Cruz e veio residir em Sapucaia do Sul; é trabalhadora do Centro 
Espírita Irmã Dulce e faz um trabalho voluntário aos mais necessitados, inclusive a conheceu  
quando passava por um momento delicado e através de palavras e orações da Senhora Leonita, 
sentiu-se melhor. A família do Adão do Calçado, agradece e sente-se honrada em homenagea-la. 
Agradeceu e encerrou. Vereador Maninho, cumprimentou a todos. Falou sobre seu 
homenageado, que nasceu na cidade de Concórdia/SC, a sua homenagem faz jus a história e o 
trabalho que tem no Município de Sapucaia, atuou fortemente na igreja católica, ajudou de forma 
voluntária construir várias capelas no Município, atuou como Conselheiro de Saúde e Conselheiro 
Curador na Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, no entanto, o que mais chama atenção é que em 
nenhum momento ele exaltou o seu nome e sim o seu trabalho. Parabenizou todos os 
homenageados, agradeceu encerrou. Vereador Cleber, cumprimentou a todos. Parabenizou os 
homenageados e disse que é importante as pessoas serem lembradas em vida, por isso, sempre 
reivindicou que houvesse duas homenagens ao ano, pois são muitas pessoas que tem um 
trabalha maravilhoso. Falou sobre seu homenageado que é exemplo de cidadão, diretor de 
Escola, Proprietário da Academia Corpus, faz trabalhos voluntários. Agradeceu e parabenizou 
todos os homenageados. Agradeceu e encerrou. Vereador Gervásio, cumprimentou a todos. 
Primeiramente fez uma saudação ao seu homenageado Senhor Ari, dizendo que importante 
render homenagem aos cidadãos em vida. Disse sentir-se em orgulhoso em homenagea-lo, pois é 
uma pessoa que já fez e ainda faz muito pelo Município, veio de Araranguá/SC, chegando antes 
que Sapucaia fosse emancipada, constituindo sua família; enquanto eletricista teve grande 
atuação no Município. Desejou a todos que consigam fazer bem feito aquilo que Deus coloca em 
suas mãos, pois se cada um fizer sua parte independente da área de atuação certamente a 
cidade só tem a crescer. Agradeceu e encerrou. Vereadora Dra. Imilia, cumprimentou a todos. 
Disse que estão homenageando pessoas que não nasceram em Sapucaia, mas que prestam 
através de seus trabalhos benefícios para esta cidade. Falou sobre sua homenageada, uma 
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menina que nasceu no interior de Frederico Westphalen, trabalhou na roça e posteriormente foi 
trabalhar na cidade, se encantou com mulheres soldado e a partir de então começou a construir 
um sonho, estudou para o concurso e foi aprovada em 2012, um ano depois escolheu vir trabalhar 
em Sapucaia, onde acabou se destacando e ela tem como lema proteger e mudar o destino das 
crianças especialmente aquelas que estão em vulnerabilidade e sonha em se tornar exemplo para 
futuras gerações. Finalizou parabenizando sua homenageada, agradeceu e encerrou. Vereador 
Jorge, cumprimentou a todos em especial os homenageados e seus familiares. Disse ser fácil 
falar sobre seu homenageado, pois teve oito mandatos de Vereador nesta Casa, passou por 
várias Secretarias do Município e é seu conterrâneo de Caçapava do Sul. Disse que certamente 
todas as pessoas que estão sendo homenageadas merecem esta honraria. Agradeceu e 
encerrou. Vereador Ventania, cumprimentou a todos. Disse que é seu homenageado veio de São 
Paulo, mas é gaúcho de coração, faz um excelente trabalho em prol do Tradicionalismo Gaúcho. 
Finalizou com versos, agradeceu e encerrou. Vereador Nelson,  cumprimentou a todos. Disse 
que a entrega de Títulos de Cidadão Sapucaiense é muito importante homenagear as pessoas 
enquanto estão vivas e embora havendo duas datas no ano para entrega de títulos ainda é pouco, 
considerando o número de pessoas que não nasceram no Município, mas fazem excelente 
trabalho. Falou sobre o Senhor Ari, seu vizinho do Bairro Vargas e também sobre a sua 
homenageada, que é uma guerreira e tem seu trabalho reconhecido na cidade. Finalizou 
parabenizando a todos, agradeceu e encerrou. Vereador Marquinhos, cumprimentou a todos. 
Disse que corrobora o que já foi falado. Falou também sobre seu homenageado o Pr. Emerson, 
que é uma enciclopédia ambulante; e também tem uma missão divina no plano terrestre pregando 
a palavra de Deus e ajudando muitas pessoas; muitas vezes tirando bandidos do crime, 
reeducando e ressocializando. Ainda, fez um agradecimento especial, pois sua sobrinha sofria de 
depressão a 16 anos, médicos não conseguiram ajudar e na igreja ela encontrou um conforto, 
pois sabe-se que a depressão não tem cura, apenas ameniza. Então só em nome de sua família e 
todas as famílias sapucaienses só tem a agradecer. Agradeceu e encerrou. Prefeito Link, 
cumprimentou a todos. Disse que é importante homenagear as pessoas que vieram de outras 
cidades e ajudaram a construir a nossa cidade, pois Sapucaia é uma cidade nova e muito 
acolhedora e sabe por experiência própria, pois também veio de interior, então mais que uma 
placa de homenagem, é uma homenagem é um reconhecimento a essas pessoas que ajudam a 
construir nossa cidade. Parabenizou todos os homenageados, agradeceu e encerrou. Vereadora 
Raquel – Presidente, cumprimentou a todos, em especial os homenageados, que saíram de sua 
cidades e escolheram Sapucaia do Sul para viverem e constituírem suas famílias. Disse ser 
motivo de grande alegria homenagear o Pr. Paulo Rogério, grande homem de Deus que não está 
a serviço de Sapucaia e sim da Igreja, a Igreja são todos nós, todos sabem que ele faz um 
trabalho exemplar e a Igreja tem muito a contribuir com a sociedade, seja tirando pessoas da 
marginalidade, porque Jesus cura e salva e enquanto Igreja devem trabalhar por uma sociedade 
mais justa e igualitária. Agradeceu e encerrou. 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 horas 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 Elaboração e Revisão de Anais e Atas da Diretoria Legislativa. Sala Tiradentes, 
Sapucaia do Sul, 10 de dezembro de 2019. 
 
                                                                                                                       RAQUEL MORAES 
              (Raquel do Posto) 

                                     Vereador Presidente 
 GERVÁSIO SANTANA 
   Vereador Secretário 
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