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                   Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (14.03.2017), às
dezenove horas  e trinta  minutos,  na Sala  Tiradentes,  Plenário  da Câmara de Vereadores  de
Sapucaia do Sul, reuniram-se os Vereadores do Município para trabalhos relativos à 8ª Sessão
Plenária  Ordinária,  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:  CACO (PMDB); VENTANIA (PRB); ADÃO DA SILVA (PT); CLEBER (PP); GERVÁSIO
(PP); MIRIAM RAQUEL (PT); JORGE (PSD); NELSON (SD); MANINHO (PMDB); IMILIA (PTB)
e MARQUINHOS (PSB). 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. Passou-se  ao  ESPAÇO  DO
GRANDE EXPEDIENTE: passou-se a votação do projeto PROC. nº 20.182/074/2017 - Origem da
Mesa  Diretora  -  PROJETO  DE  LEI  LEGISLATIVO  nº  009/2017  -  “Dispõe  sobre  a  estrutura
organizacional e administrativa da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul e cria os cargos e
funções de confiança de direção, chefia e assessoramento”. Em 14.03.2017 na primeira sessão
plenária em 1ª discussão e votação. Em  votação o Projeto foi aprovado por unanimidade,
em 1ª discussão e votação. NESTA DATA em 2ª discussão e votação. Em  votação o Projeto
foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Vereador Maninho – (06min.) – Cumprimentou a todos. Começou cumprimentando os
familiares e amigos do Jonathan, o Bokão. Disse que muitas vezes as pessoas de bem se calam
por causa da enxurrada de coisas negativas que estão se instalando em nossa famílias, escolas e
lugares onde andamos. Falou sobre o acontecido e leu uma homenagem feita pelos familiares e
amigos. Disse que não devemos nos acomodar e aceitar essa impunidade. Finalizou dizendo que
Deus  conforte  nossos  corações  mediante  essas  tragédias  diárias.  Agradeceu  e  encerrou.
Vereador Cleber – (03 min. cedidos pelo Vereador Nelson). Cumprimentou a todos. Começou
cumprimentando os familiares e amigos do Jonathan, o Bokão. Falou que começou trabalhando
de motoboy e que parou com este trabalho depois de três tentativas de assalto. Disse que ao
saber deste acontecido, ficou dois dias transtornado. Falou que repudia a atual legislação penal.
Argumentou que devemos pedir para nosso deputados atenderem nossas demandas. Finalizou
dizendo  que  prefere  um  cemitério  cheio  de  vagabundos  do  que  de  inocentes.  Agradeceu  e
encerrou.  Vereador  Nelson –  03 min.  +  2  min (cedidos pelo Vereador  Adão)  –  5  min.  –
Cumprimentou a todos. Começou cumprimentando os familiares e amigos do Jonathan, o Bokão.
Falou sobre este acontecimento e sobre a violência que ocorre no dia a dia. Disse que devemos
fazer um ato de repudio a atual legislação penal. Falou que é a favor do porte de arma para o
cidadão de bem. Discorreu que irá se reunir com o Prefeito para ver o que pode ser feito pela
Guarda Municipal. Finalizou dizendo que irá se empenhar em cobrar uma posição sobre a atual
segurança na cidade. Agradeceu e encerrou.  Vereadora Raquel – (06min.) – Cumprimentou a
todos. Começou cumprimentando os familiares e amigos do Jonathan, o Bokão. Falou sobre a
falta da segurança pública. Finalizou dizendo que reforça o seu requerimento para que tenhamos
uma audiência pública nesta Casa Legislativa, para discutirmos sobre segurança. Agradeceu e
encerrou.  Vereador Adão – (02min.)  – Cumprimentou a todos.  Começou cumprimentando os
familiares e amigos do Jonathan, o Bokão. Falou sobre a situação da segurança nos cemitérios
municipais.  Disse sobre a segurança do Bairro Fortuna. Finalizou dizendo que se for possível
armar a Guarda Municipal, devemos fazer isto. Agradeceu e encerrou. Vereador Jorge – (02 min.
cedidos pelo Vereador Adão). Cumprimentou a todos. Começou cumprimentando os familiares e
amigos do Jonathan, o Bokão. Falou sobre a quantidade de jovens que perdem as suas vidas pela
falta de segurança. Finalizou dizendo sobre a falta de efetivo da Brigada Militar.  Agradeceu e
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encerrou. Vereador Marquinhos – (06min.) - Cumprimentou a todos. Começou cumprimentando
os familiares e amigos do Jonathan, o Bokão. Disse que ele era muito humano, gostava de ajudar
o próximo. Falou sobre a injustiça, pois a nossa legislação é muito fraca, somente beneficia os
criminosos. Disse que é a favor da “pena da vida”, que seria matar os criminosos e desta forma
iríamos poupar outras vidas. Finalizou dizendo sobre o tratamento que a polícia presta para a
população.  Agradeceu  e  encerrou.  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 horas e dez minutos. 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, 14 de março de 2017.                                                                                                 
                                                                                  

                                                                                                NELSON BRAMBILA
               Vereador Presidente 

     CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                            (Maninho) 
                     Vereador Secretário                                                         
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