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                    Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete
(23.05.2017), 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
29ª Sessão Plenária Ordinária, na 1ª 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: ÍMILIA (PTB); VENTANIA (PRB);
RAQUEL (PT);  MANINHO (PMDB);  GERVÁSIO (PP);  CLEBER (PP);  MARQUINHOS
(PSB); JORGE (PSD); ADÃO (PT); CACO (PMDB) e NELSON (SD). 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 para que fizesse a leitura de um trecho bíblico.  Passou-se ao  ESPAÇO DO
PEQUENO  EXPEDIENTE:  O  Vereador  Maninho  –  Secretário,  fez  a  leitura  dos
expedientes recebidos: Ofc. nº 847/17 da Polícia Civil; Indicação nº 113/17, do Vereador
Maninho; Indicação nº 114/17, do Vereador Cleber, ambas aprovadas por unanimidade;
ATAS nº  9909 e 9910,  que foram aprovadas por  unanimidade,  sem retificações,  nem
alterações e ATA nº 9902, com a seguinte retificação: onde consta o requerimento da
Vereadora Imilia, seja complementado com “...referente ao FAPS,  e a Dívida vencida e
vincenda deixada pela Administração do Ex Prefeito, Sr. Vilmar Ballin...”. Passou-se ao
ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE:   Passou-se  aos  Requerimentos  Verbais:
Vereadora RAQUEL – 01)  À SMSMU, solicitando limpeza da Rua Tenente Timbaúva, em
frente  ao  nº  589,  Bairro  Capão  da  Cruz.  Aprovado  por  unanimidade.  02) À  SMO,
solicitando reparo de buracos localizados na Rua Justino Camboim, em frente ao nºs 363
e  451  e  em  frente  ao  Sacolão  São  Francisco,  Bairro  Camboim.  Aprovado  por
unanimidade.  Vereador  MARQUINHOS  –  01) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMST,  solicitando
informações referentes às câmeras de monitoramento e do sistema de monitoramento
destas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, Jorge e Imilia.
02) Ao  Prefeito,  c/c  à  SMSMU,  SMO  e  Guarda  Municipal,  solicitando  limpeza  e
revitalização da Praça João Freitas Filho, localizada na Rua Guerreiro Lima, entre os
Bairros Centro e Santa Catarina. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, c/c à SME e
Corpo  de  Bombeiros,  solicitando  providências  urgentes  com  relação  à  Escola
Fundamental Alfredo Juliano, pois a referida escola não tem plano de combate contra
incêndio,  entre  outras  informações  que  preocupam  pais  de  alunos.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio, Cleber, Jorge, Caco, Raquel e
Ventania.  Vereadora IMILIA – 01)   Ao Poder Executivo, solicitando informações se foi
realizado  a  desconstituição  dos  atos  administrativos  para  a  aposentadoria  de  Araci
Peixoto  dos  Santos,  Dulce  Cardoso  Campos  e  Diacuí  da  Silva  Rosa,  conforme
determinado pelo Tribunal de Contas do Estado. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Poder
Executivo, solicitando informações sobre a real  situação do Loteamento Colina Verde,
quanto  a  regularização  dos  terrenos em nome dos  atuais  possuidores.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Jorge.  Vereador  GERVÁSIO  –  01) Ao
Presidente desta Casa,  extensivo à Mesa Diretiva,  à equipe de segurança e portaria,
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agradecendo  pela  cedência  da  Sala  Tiradentes  para  a  Convenção  do  Partido
Progressista,  ocorrido no último dia vinte de maio.  Aprovado por unanimidade.  02) À
SMST,  solicitando  estudo  de  viabilidade  técnica,  para  implantação  de  redutor  de
velocidade na Rua Minuano na metade da quadra entre a Rua Laçador e a Rua Justino
Camboim.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  do  Vereador  Ventania.  03)  À
SMO, solicitando conserto de buraco na Avenida Américo Vespúcio, em frente ao nº 1892,
Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania,
Cleber,  Jorge  e  Nelson.  Vereador  CLEBER  –  01) À  SMST,  solicitando  estudo   de
viabilidade técnica para colocação de quebra-molas na Avenida Isdralit, nº 540. Aprovado
por unanimidade, com associação do Vereador Ventania. 02) À SMO, solicitando reparos
no pavs, na Travessa Brasil, esquina com a Salgado Filho, nº 100, pois o mesmo está
cedendo. Aprovado por unanimidade.  Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, c/c à SMO,
solicitando conserto de buraco na Avenida Mauá, nº 2434, o mesmo está dificultando o
tráfego no local,  bem como,  próximo ao Sitio  Água Viva.  Aprovado por  unanimidade.
Vereador CACO – 01) À SMDS, solicitando informações sobre a  arrecadação de roupas
para este inverno, quando vai ter início. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores  Jorge,  Maninho,  Nelson,  Gervásio  e  Ventania.  02) Ao  CTG  Herança
Farroupilha,  parabenizando  pelo  belo  evento  realizado  no  último  dia  vinte  de  maio.
Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, reiterando pedido já feito por este Vereador e
pela Vereadora Imilia,  solicitando informações sobre o FAPS, quanto existe  no fundo,
onde está  depositado,  quando virá  para  esta  Casa essas informações.  Aprovado por
unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson, Marquinhos e Jorge.  Vereador
VENTANIA – 01) À SMO, solicitando conserto da rede de esgoto na Rua Portão, em
frente ao nº 230, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador
Gervásio.  Vereador  MANINHO  –  01)  À  SMSMU,  solicitando  revitalização  da  Praça
localizada no Bairro Vargas, junto ao Arroio José Joaquim. Aprovado por unanimidade,
com  associação  dos  Vereadores  Gervásio,  Nelson,  Jorge,  Caco  e  Ventania.  02) À
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, parabenizando pela organização da visita da imagem
peregrina de Nossa Senhora de Fátima, ao nosso município, vinda de Portugal.  Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Nelson e Cleber. Vereador NELSON –
01) À  SMO,  solicitando  conserto  urgente  de  cratera  localizada  na esquina  das  Ruas
Farrapos e Camaquã, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Jorge, Caco, Ventania e Raquel. Passou-se a votação dos seguintes Projetos:
PROC. nº 20.266/158/2017 – Origem da Mesa Diretora – PROJETO DE RESOLUÇÃO nº
01/2017 – “Modifica o caput do artigo 26 da Resolução nº 395/2005, no que tange ao
horário das sessões ordinárias realizadas nas terças e quintas-feiras para o horário das
16hs  (dezesseis  horas)”.  NESTA  DATA,  discutiram  o  Projeto  os  Vereadores
Marquinhos,  Ímilia  e  Gervásio;  encaminharam  a  votação  os  Vereadores  Jorge,
Maninho,  Gervásio,  Cleber  e  Ímilia;  o  Projeto  em  votação  foi  aprovado  por
unanimidade,  em 1ª  discussão  e  votação.   Origem da  Comissão  de  Legislação  e
Justiça  –  EMENDA SUPRESSIVA nº  01  ao  Projeto  de  Lei  Executivo  nº  01/2017.
“Suprime a redação da Ementa, e modifica ao art.  06”.  A Emenda foi aprovada por
unanimidade em única discussão e votação. PROC. nº 20.244/136/2017 – Origem do
Executivo Municipal – Mensagem nº 01 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 01/2017 –
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"Altera a redação da lei Municipal nº 3.451/2013, artigos 2º, incisos I, IV, V, VI e VII do
artigo 7º, 9º e 10 de 04 de agosto de 2013, revogando as disposições em contrário”. Em
18/05/2017, discutiu o Projeto o Vereador Marquinhos; em votação o Projeto foi aprovado
por  unanimidade,  em 1ª  discussão  e  votação.  NESTA DATA,  houve  a  inclusão  da
Emenda Supressiva. O Vereador Cleber solicitou adiamento de votação por 03 (três)
Sessões, o pedido foi aprovado por unanimidade, devendo o Projeto retornar em
06.06.2017.  PROC. nº 20.243/135/2017 – Origem do Vereador Marco Antonio da Rosa –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 023/2017 – "Estabelece o Dia Municipal e Princípios
para a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista (TEA), em Sapucaia Do Sul", e dá outras providências. Em 18/05/2017 discutiram
o  Projeto  os  Vereadores  Marquinhos,  Gervásio,  Maninho  e  Adão;  encaminharam  a
votação os Vereadores Marquinhos e Gervásio; em votação o Projeto foi aprovado por
unanimidade,  em 1ª  discussão  e  votação.  NESTA DATA,  encaminhou a  votação  o
Vereador  Cleber;  o  Projeto  em  votação,  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  2ª
discussão e votação. PROC. nº 20.246/138/2017 –  Origem do Executivo Municipal –
Mensagem nº 03 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 03/2017 – "Dá nova redação a Lei
Municipal n 3.315 de 04 de julho de 2.011 e dá outras providências". Em 09.05.2017 a
Vereadora Raquel solicitou adiamento de votação por 02 (duas) Sessões, o pedido foi
aprovado por unanimidade. Devendo retornar em 18.05.2017. Em 18/05/2017, discutiram
o Projeto os Vereadores Raquel, Marquinhos, Gervásio e Cleber; em votação o Projeto foi
aprovado por  unanimidade  em 1ª  discussão e  votação.  NESTA DATA,  o Projeto  foi
aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. Retiraram-se nesse instante
os Vereadores Caco, Maninho, Cleber, Gervásio, Adão e Raquel. Passou-se ao ESPAÇO
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereadora ÍMILIA – (06min.) – Cumprimentou a todos.
Falou que dedica sua manifestação nesta Tribuna para registrar toda sua indignação,
pelos rumos que a política desse país descambou, valendo-se desta Tribuna para através
de sua fala ecoar o sentimento de toda população e de poucos políticos do bem, não
sendo mais possível ficarmos tranquilos e silenciosos, diante do nível de corrupção que
tomou esse nosso país, dizendo a Vereadora Oradora que está apavorada com o elevado
grau que a mesma tomou, mas acima de tudo apavorada pelo silêncio das pessoas de
bem, não basta ficarmos na torcida para que esta corrupção seja vencida apenas com
atos de poucos heróis, como os membros da grandiosa Polícia Federal e membros do
ilustre  Ministério  Público,  no  campo  da  investigação  e  o  grande  maestro  do  Poder
Judiciário, o iluminado Doutor Sérgio Mouro, no campo da aplicação da justiça, sendo
necessário  todos  nós  deixarmos  de  sermos  passivos,  sem  limite  de  tempo,  não
importando quantos anos isso irá levar, nos transformarmos em soldados, ativos nesta
guerra,  para  que onde houver  indício  de  corrupção,  seja  no  âmbito  da  política  local,
municipal,  estadual  ou  nacional,  em  qualquer  nível  de  prestação  de  serviço  público,
devemos entrar em combate, só pararmos a luta quando a honestidade estiver de fato
reconquistado, pois a corrupção é um poço infinito, é só verificar a realidade desse País,
o corrupto é um eterno ganancioso, eles jamais se dão por satisfeitos, pois quando não
houver mais nada material para se apropriarem, com certeza irão buscar o domínio da
essência de nossa existência, impelindo ao povo o domínio de pensar, não exitarão em
usar  de  atos  violentos,  contra  a  integridade  física  dos  poucos  que  ainda  de  modo
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consciente não se curvarem aos ditames dos ditadores, ressaltando a Vereadora Oradora
que então direcionemos nosso olhar além do nosso nariz, abrindo um pouco o leque e ver
a  realidade  em  que  está  vivendo  o  povo  venezuelano,  se  continuarmos  calados  e
passivos  certamente  nos  tornaremos  uma  Venezuela  também,  devendo  todos  nós
pararmos  e  refletirmos,  avaliar  o  estrago  que  a  corrupção  patrocinada  por  nossos
executores,  por legisladores e por parte de alguns membros do Poder Judiciário,  tem
feito, na economia, na educação e consequentemente no exercício da cidadania de todos
nós. Falou ao colegas Vereadores que de forma humilde devem todos somarem e exigir a
todo  instante  que  nossos  Deputados,  Governadores,  Senadores  e  Presidente  façam
diferente, exigir a renúncia coletiva de todos os milhares de políticos denunciados  em
diversas delações, exigir a prisão dos corruptos, ativos ou passivos, mais ainda do que
prisão, exigiu sequestro de todos os bens, dos mesmos, dos seus parentes, dos seus
laranjas,  devolver  a  quem  é  de  direito,  ao  povo,  exigir  a  inegibilidade  de  todos  os
envolvidos, exigir a realização de eleições gerais, mas não em urna eletrônica e sim em
voto de papel, pois está comprovado que em urna eletrônica há fraudes, devendo nos
associar aos membros dessas operações que estão acontecendo no País, em especial a
“lava jato”, operações estas que pretendem dar um norte de porto seguro na reconstrução
da  ética,  da  honestidade,  da  humanidade  e  do  civismo,  os  quais  são  extremamente
necessários a ordem e ao Progresso para levarmos nossa pátria ao enaltecimento, bem
como, para reconstrução do esteio mestre da dignidade do nosso povo, o desnível da
corrupção que atinge o patamar que contaminou todos os partidos políticos, exceto alguns
partidos nanicos, inclusive o Partido da própria Vereadora Oradora, não podendo sequer
optar  por  mudarem  de  partidos,  pois  estão  quase  todos  envolvidos,  ressaltando  a
Vereadora Oradora que está  encaminhando requerimento ao PTB Estadual,  para que
esclareça diante da delação que foi feita de que foi depositado um milhão e meio de reais
da JBS, na conta do PTB Estadual,  está buscando esta informação, se foi depositado, se
foi declarado, quem se valeu desse valor, pois chega de impor sacrifícios ao povo, chega
de enganar,  chega de corrupção, é hora de nós, o povo tomar uma nova linha, dizer
basta, fazer com que de fato a nossa Constituição seja aplicada, de forma que venha a
fazer com que o povo, tenha seus direitos garantidos, que todos os corruptos sejam de
fato julgados, condenados e que haja devolução de tudo o que foi roubado deste povo.
Agradeceu e encerrou. Vereador JORGE – (06min.) – Cumprimentou a todos. Disse que
concorda plenamente com a atitude desta Casa em economizar para depois devolver aos
cofres públicos, mas não vemos o retorno desse investimento, bem como, as inúmeras
reuniões que acontecem, mas não há solução para as pautas colocadas, citando uma
específica, que foi para manterem um vigia no Posto de Saúde do Bairro Colina Verde, o
que não está ocorrendo, ou seja não há retorno da economicidade e nem das reuniões,
sendo necessário serem os Edis transparentes no trabalho para a população, mas é visto,
buracos nas ruas,  lixo por todo lado,  ressaltando o que temos visto  que foram feitas
algumas  limpezas  e  capinas  em  avenidas  e  também  nos  cemitérios,   mas  existe  a
necessidade  de  manter  o  que  foi  feito,  nos  postos  de  saúde  faltam médicos,  faltam
equipamentos, continuam as dificuldades para marcação de exames, mas quando partem
do princípio  de  que  está  havendo  a  economicidade  para  ajudar  nosso  município,  no
entanto é solicitado informação por  parte  dos  Edis  e não tem retorno.  Em aparte  a
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Vereadora  Imilia  falou  que  está  tomando  a  linha  de  que  se  não  vierem  no  prazo
determinado as  informações solicitadas,  irá judicializar,   pois sem as mesmas não é
possível  fazer  nada,  não  tem  como  tomar  alguma  atitude,  a  questão  do  FAPS,  por
exemplo,  não  há  informações,  não  se  sabe  nada,  é  necessário  portanto  fazer  algo.
Continuando o Vereador Orador,  disse que o Posto de Saúde do Bairro Colina Verde
continua sem vigia e  não há condições de trabalharem assim, tanto os vários postos de
saúde, como também várias escolas continuam com os mesmos problemas, está sendo
feito  economicidade  mas  não  há   retorno  à  comunidade.  Em  aparte  o  Vereador
Marquinhos disse que o retorno para os Vereadores é o reconhecimento da população,
por  saberem que estão cumprindo com a sua parte,  que é legislar  e  fiscalizar,   pois
costuma dizer que quando o povo vota em alguém espera que este alguém faça o que
eles  fariam  se  estivessem  no  lugar  do  Vereador,  portanto  é  esse  o  retorno,  é  o
reconhecimento  da  comunidade  por  saber  que  estão  fazendo  os  Edis  a  sua  parte,
cabendo  aos  Vereadores  agora  exercer  a  sua  atividade  fiscalizatória,  pois  estão
estornando  dinheiro,  agora  tem  que  ver  se  o  Executivo  está  aplicando  bem  esses
recursos e irão assim fazê-lo. Continuando o Vereador Orador disse que concorda com as
palavra do Vereador Marquinhos, ressaltando que também foi feito requerimento sobre as
câmeras de monitoramento, informações que não foram enviadas à esta Casa até hoje,
situação que se arrasta por muitos anos,  bem como, a falta de vigias pelo menos em
pontos  estratégicos  de  nosso  município,  isso  garantiria  a  manutenção  do  patrimônio
público. Agradeceu e encerrou.  Vereador NELSON – (06min. cedidos pelo Vereador
Caco e  06min.  cedidos pelo Vereador  Ventania)  –  Cumprimentou a  todos.   Iniciou
explanando sobre audiência pública que participou juntamente com outros Vereadores,
onde  ouviu  de  uma  autoridade  que  videomonitoramento  não  era  importante,  o  que
imediatamente  o Vereador  Orador  descordou,  pois  considera importante,  pois  existem
coisas simples que podem ser feitas e não ficarmos três ou quatro anos sempre a mesma
coisa, sendo que há setores que parecem que só pioram, secretarias que até então só
pioraram os seus serviços, nessa Gestão, não sabendo se vai melhorar mais adiante. Em
aparte o Vereador Jorge disse que uma das Secretarias que é um desses casos é a de
Mobilidade  Urbana,  chega  a  ser  um  deboche,  só  fazem  o  serviço  onde  querem.
Continuando o Vereador Orador disse que também a Secretaria de Saúde  está com
bastante problemas, não adianta “tapar o sol com a peneira”, independente de Partidos,
a  Secretaria  de  Saúde  piorou  o  atendimento  à  população,  se  estão  fazendo  uma
fiscalização  mais  forte  a  população  não  quer  saber,  pessoas  nas  filas  para  marcar
exames quatro horas da manhã, o que era uma questão já ultrapassada na outra gestão
agora voltou a acontecer, não podendo os Edis admitirem uma coisa dessas, lembrando
que foi aprovado uma indicação ao Prefeito, a respeito de um laboratório municipal, e irão
insistir nisso, igual fizeram na outra gestão a respeito da Farmácia Municipal,  pois as
pessoas iam de madrugada para fila para conseguir pegar medicação, um local  sem
banheiro e muitas vezes chegava na hora de entrar perdiam o seu lugar,  aconteceram
inúmeras reuniões,  até  trocar  a  Farmácia  de lugar,  agora  está  em um local,  com ar
condicionado, dois banheiros e funcionando o dia inteiro, mas agora piorou o atendimento
na saúde, estão os Vereadores solicitando, cobrando, mas não adianta,  piorou muito,
mas há bastante pessoas trabalhando na Secretaria de Saúde, sendo que é muito fácil o
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Secretário vir à esta Casa e falar, mas teoricamente é uma coisa, fazer acontecer é outra,
ressaltando que irão os Vereadores cobrar para as coisas acontecerem. Falou sobre a
melhoria que os Vereadores conseguiram que a liberação para não pagamento da taxa de
alvará para Micro Empreendedor Individual  –  MEI,   agiliza muito  o trabalho do micro
empresário, mas tem um problema, pois não adianta liberar de pagar a taxa, se ninguém
consegue tirar esse documento, sendo que existem em média seiscentas  empresas no
município, mas não conseguem trabalhar, pois não conseguem o alvará,   por isso muitos
estão irregulares, citando exemplo de cidadão que tem negócio, mas não conseguiu tirar
o alvará em órgão nenhum, de forma alguma, por ser em “área verde”, mas se fechar o
negócio morre de fome, mesmo já existindo Lei sancionada por esta Casa, para alvarás
provisórios,  não está  sendo usado,  o  que não é  possível  que continue acontecendo,
Secretários que liberam alvarás apenas no centro de Sapucaia do Sul, se há locais que
são praticamente todo “área verde”, como exemplo o Bairro São Cristóvão, é quase cem
por cento “área verde”, já é uma área consolidada, ninguém tira nenhum morador de lá,
todos os Municípios tem a Lei dos Alvarás Provisórios para áreas irregulares, foi feito em
Sapucaia então, existe a Lei dos Alvarás Provisórios para áreas irregulares, mas não é
cumprida,  no  entanto,  quem  são  cobrados  são  os  Vereadores,  ressaltando  que  um
morador do Bairro Cordão, com um pequeno mercadinho que rende apenas mil reais por
mês,  que  tentou  tirar  o  alvará,  não  conseguiu  de  maneira  alguma,  para  piorar  foi  a
Secretaria de Meio Ambiente e multou em quatro mil reais justamente por estar irregular,
por não ter o alvará, não se pode aceitar uma situação dessas, parece  que o Secretário
da SMICAA está “tirando os  Vereadores pra  bobos”,  não adianta  por  serem da base
“passar a mão por cima”, os Edis tem que cobrar, requerimentos são feitos e não tem
retorno, ressaltando o Vereador  Orador  que chega uma hora que é necessário tomar
atitude. Falou que a questão do Distrito Industrial, deveria ser parcelada até em mil vezes,
se possível, não em apenas sessenta, pois em outro momento chegamos a perder para
uma cidade pequena, a vinda de uma grande empresa para Sapucaia, não podemos mais
perder incentivos fiscais, como gestores, chega um momento que devem fazer ou não
fazer, não interessa o lado em que está, tem que terem atitudes, Secretários  não estão
tomando atitudes, estão cuidando dos seus próprios interesses, não estão vendo o resto,
ressaltando que apartir de agora irão cobrar e fiscalizar, tem os Edis este poder,  irá tomar
atitudes, gostem ou não gostem, independente de Partidos, “não irá tapar o sol com a
peneira”, os Vereadores estão fazendo um trabalho certo, correto, mas alguns Secretários
não.  Em  aparte  o  Vereador  Jorge  sugeriu  que  o  Presidente  da  Casa,   convide  ou
convoque Secretários para virem à esta Casa para dar alguma explicação e assim dar o
retorno necessário. Em aparte a Vereadora Imilia disse que se o trabalho dos Secretários
não está funcionando é porque o comandante dos mesmos não está cobrando, pois todos
os requerimentos da Casa são enviados tanto para Secretários, quanto para o Prefeito,
assim sendo tem alguma coisa errada. Continuando o Vereador Orador  disse que os
Secretários tem que responder os requerimentos aprovados por esta Casa,  tem que ter
retorno,  independente  de  Partidos,  os  Vereadores  são  procurados  e  cobrados  pela
população,  que  espera  e  deve  ter  respostas.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador
MARQUINHOS  –  (06min)  –  Cumprimentou  a  todos.  Iniciou  falando  sobre  o  Brasil,
fazendo um apelo que é trazer o Brasil de volta para os brasileiros, fazendo uma reflexão
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que é se o brasileiro usasse a genialidade da sua inteligência para o bem, teríamos uma
pátria mais solidária  e mais justa para todos nós, isto porque o brasileiro está usando
para o mau,  referindo-se à Lula,  Dilma,  Aécio e Temer, esses que comandaram essa
organização  criminosa que roubou  os  cofres  públicos,  com toda  a  genialidade  esses
bandidos dividiram o Brasil entre “coxinhas” e “petralhas”, avançando mais o Vereador
Orador disse que nos tornaram em “panacas” e “pamonhas”, assim foi dividido o Brasil,
nós  brigando  até  com os  próprios  irmãos,  até  morte  houve,  enquanto  isso  “eles”  se
locupletavam com o dinheiro dos nossos impostos, assim faltando para as  necessidades
básicas da população, indagando que, assim para onde irá o Brasil, bem como, teremos
uma chance, na cassação da chapa “Dilma e Temer”,  que o Vereador Orador torce para
que aconteça, assim teremos uma eleição indireta, todos dirão: – Colocar quem no lugar
desses bandidos, pois os políticos são todos ladrões? –  Discorda o Vereador Orador que
todo sejam ladrões, pois o político vem do povo e nem todo cidadão é ladrão, nem em
nosso Congresso só tem ladrão, citando exemplos, se a eleição for indireta, em trinta dias
teremos  um  novo  Presidente,  são  exceções  que  podem  ser  colocadas  no  lugar  do
Presidente,  como Álvaro Dias, Ronaldo Caiado, Cristóvão Buarque, Jair Bonsonaro, este
que recusou  e devolveu trezentos mil da JBS, existem ainda fora do Congresso, outas
pessoas capacitadas para tanto,  mas se não ocorrer  a  cassação da Chapa “Dilma e
Temer”, o Brasil rumará para o caos, virá o impeachment de Michel Temer, um processo
longo,  com  no  mínimo  seis  meses,  pois  terá  que  ocorrer  a  judicialização,  outros
perguntarão se votarão a PEC – Projeto de Emenda Constitucional, sendo que o prazo
são sete votações, também demorando seis meses, mas atingirá quem paga a conta, que
é o maior de todos os poderes, que é o poder do povo, que é vítima desta bandidagem,  o
que resta fazer como cidadão, não tem “coxinha”, nem “petralha”, não tem panaca, não
tem pamonha,  vamos nós os cidadãos apoiar incondicionalmente o ídolo brasileiro Sérgio
Mouro e colocar esta máfia,  esta quadrilha, no lugar que merecem, que é na cadeia.
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, 23 de maio de 2017. 

                                                                                              NELSON BRAMBILA
                   Vereador Presidente 

            CARLOS EDUARDO DOUGLAS SANTANA
                                       (Maninho) 
                               Vereador Secretário 
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