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             Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove 
(22/10/2019), 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 68ª 
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; Marquinhos – 
PSB; Cleber – PP; Imília – PTB; Jorge – PSD; Adão – PT; Caco – MDB; Ventania – 
REPUBLICANOS; Raquel – PT; Maninho – MDB e  Gervásio – PP.  Após constatar o 
quórum necessário à realização da Sessão, a Vereadora Raquel Moraes (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: Mensagem 
Executiva nº 40/2019; Proj. de Lei Legs. nº 55/2019, de origem do Vereador Nelson; 
Indicação nº 149/2019, de origem da Vereadora Raquel, aprovada por unanimidade; 
Indicação nº 150/2019, de origem da Vereadora Imília, aprovada por unanimidade; 
Indicações nºs 148/2019 e 151/2019, de origem do Vereador Gervásio, aprovadas por 
unanimidade; Ata nº 10.369, aprovada por unanimidade, sem alterações, nem 
retificações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Passou-se ao Espaço 
dos Requerimentos Verbais: Vereador MANINHO – 01) Ao Prefeito, através da SMO, 
solicitando o desentupimento de boca de lobo, na Rua  Darcy Machado Moraes, em frente 
ao nº 53, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Adão e Ventania. 02) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando providências, quanto aos 
inúmeros buracos existentes, ao redor de um bueiro na Rua Darcy Machado Moraes, 
próximo ao nº 53, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade. Vereador NELSON – 01) 
Ao Prefeito, através da SMS e Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, solicitando 
providências para agilizar a chamada de pessoas para realização de exames, como 
exemplo, colonoscopia, visto que, quanto mais rápido fazer o exame, mais rápido e 
menos gastos terá o tratamento. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Jorge, Adão, Cleber, Ventania, Maninho e Gervásio. 02) Ao Prefeito, através 
da SMO, SMSMU e SMST, solicitando a realização do recuo da calçada em frente a 
Escola Santos Dumont. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Jorge, Caco, Gervásio, Maninho, Cleber, Marquinhos e Ventania. Vereador 
MARQUINHOS – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, SMST e SMO, solicitando atenção 
para com a indicação nº 342/2018, aprovada por unanimidade nesta Casa Legislativa e 
que versa sobre o recuo das paradas de ônibus em nossa  cidade, neste sentido, 
apontam para a situação da Rua Justino Camboim, que entre as 17:00 e as 19:00 hs,  se 
encontra em uma situação de tráfego caótica, portanto acredita-se que posicionando a 
parada dos coletivos em recuo na referida via se restaurará grande parte da fluidez da 
mesma. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Imília, Cleber, 
Nelson, Gervásio e Maninho.  02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando substituição 
de lâmpada no poste localizado no cruzamento da Rua Luiz Gama com a Rua Arlindo 
José Gross e no cruzamento da Rua Luiz Gama com Cipriano de Souza Garcia, Bairro 
Boa Vista. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Cleber e 
Nelson.  03) Ao Prefeito, parabenizando pela implementação do projeto de informatização 
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da saúde municipal, tema este que é uma cobrança antiga do seu mandato, assim como, 
a conclusão do anel óptico municipal, que vai permitir integrar escolas, rede de saúde, 
rede de assistência social, secretarias e câmeras de monitoramento, reduzindo os custos 
e dando mais agilidade ao atendimento a população. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Jorge, Adão, Cleber, Gervásio Nelson e Maninho. 04) Ao 
Prefeito, através da PGM, solicitando maior atenção para com o processo relativo à 
demanda dos Guardas de Patrimônio, que já está a mais de um mês sem resposta. 
Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo.  
Vereador CLEBER – 01) Ao Prefeito, através da SMO, parabenizando a Secretaria pela 
solicitude e excelente serviço prestado na questão dos reparos nos bueiros entupidos na 
entrada da Rua Justino Camboim, esquina com a Avenida João Pereira de Vargas. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania, 
Maninho, Nelson e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, através da SME, solicitando a presença 
do Secretário, Sr. Jairo Jorge, no Poder Legislativo, para falar sobre as  escolas de 
educação infantil que continuam fechadas e sobre os bons projetos que estão sendo 
aplicados pela secretaria. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Imília e Marquinhos. Vereadora IMÍLIA – 01) Ao Prefeito, através da SME, solicitando  
diversas informações  a respeito da obra realizada na Escola Padre Reus, Bairro Capão 
da Cruz, especificamente as pedras de jardim que foram colocadas nas paredes  da 
Escola,  mas estavam se soltando. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Caco, Jorge, Cleber, Marquinhos e Gervásio. 02) Ao Prefeito, através da 
SMO, solicitando conserto em diversos buracos na Rua Avelino Gonçalves de Lima, em 
frente ao nº 194, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Jorge, Gervásio Marquinhos e Cleber. Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, 
através da SMSMU, solicitando troca de lâmpada na Rua Beira Campo, em frente ao nº 
509, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Imília e 
Nelson. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando troca de duas lâmpadas na 
Avenida Vinte e Cinco de Julho, esquina com a Rua Marquês de Barbacena. Aprovado 
por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Adão, Nelson e Marquinhos. 
03) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando troca de lâmpada na Rua Romeu Lisboa, 
em frente ao nº 74, Cooperativa Vida Nova, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores Caco e Gervásio.  Vereador ADÃO – 01) Ao Prefeito, 
através da SMSMU, solicitando conserto da travessia pluvial na Rua Arquimínio dos 
Santos, Bairro Nascer do Sol, a travessia existente corre o risco de desmoronamento. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Ventania, 
Nelson, Cleber, Gervásio e Maninho. 02) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando 
conserto de erosão na calçada, da Avenida Coronel Theodomiro Porto da Fonseca, em 
frente ao nº 1727. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Jorge. 
Vereador CACO – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando a limpeza em todas as 
passarelas do Município. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  
Jorge, Adão, Ventania, Nelson e Cleber. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando a 
colocação de brita, bem como, novas lâmpadas, na Rua da Ladeira, Bairro Parque Joel. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  Jorge, Adão, Gervásio e 
Nelson. 03) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando a colocação de iluminação na RS 
118, na região do Bairro Boa Vista, nos postes existentes no local. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Gervásio, Cleber e Nelson. 
Vereador VENTANIA – 01) À CORSAN, parabenizando pelo bom serviço prestado ao 
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Município. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge e Nelson.  
Vereador GERVÁSIO – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando patrolamento e 
ensaibramento das estradas da zona rural do Município, em virtude das últimas chuvas 
que avariam seriamente nossa malha de estradas de chão batido. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Nelson, Jorge, Maninho e 
Ventania. 02) Ao Prefeito, através da SMST, solicitando estudo de viabilidade técnica para 
implantação de redutor de velocidade na Rua Isdralit, Bairro Carioca. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Ventania, Cleber e Nelson. 
03) À RGE Sul, solicitando revisão nos fios da Rua Leopoldo Johann, da Rua Nordeste 
até o seu final, Loteamento Laranjeiras, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Nelson e Cleber. Vereadora RAQUEL – 
01) Ao Prefeito, através da SMO e SMSMU, parabenizando pelos serviços de bairro em 
bairro, bem como, faz uma crítica construtiva, pedindo para que não comecem uma  ação 
integrada em um bairro sem terminar completamente onde estão realizando o serviço. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Caco, 
Ventania, Maninho, Gervásio, Nelson, Marquinhos e Cleber. 02) Ao Prefeito, através da 
SMO, solicitando o reparo de buracos localizados na Rua Firmo Pereira de Vargas, 
esquina com a Rua Ivoti, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Jorge, Adão, Ventania e Nelson. 03) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando 
o reparo de duas tampas de bueiro, localizadas na Rua Vinte e Cinco de Julho, esquina 
com a Rua Portão, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Jorge, Cleber, Ventania e Maninho. Passou-se ao ESPAÇO DAS 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereadora IMÍLIA – (06 min. cedidos pelo Vereador Caco)  
– Cumprimentou a todos. Fez uma comunicação  a todos que votaram na Senhora 
Vereadora e para toda cidade, que no dia de sua posse falou que vinha para este 
Legislativo, considerando estes quatro anos como uma missão, missão esta de provar 
que é possível fazer política de verdade, de transparência, voltada de fato para a 
sociedade, sendo que no período em que esteve duas semanas afastada tratando um 
problema de saúde, teve um outro olhar para  esta Casa, muitas coisas viu, compreendeu 
e entendeu que precisa ainda ser mudado, pois quando se está olhando de fora, quando 
não está dentro da situação, se olham as coisas de uma maneira diferente, explicando 
que uma dessas coisas que observou é que temos uma chamada “Casa do Povo”, mas 
que não é do povo, está longe de ser do povo, citando como exemplo os horários das 
Sessões, as Sessões são realizadas as onze horas da manhã, mas a população trabalha, 
não tem como vir neste horário, a “Casa do Povo” funciona seis horas por dia, ainda no 
turno inverso da Prefeitura, assim as pessoas que precisam vir à Câmara precisam faltar 
ao trabalho para resolver alguma coisa aqui, ressaltou a Vereadora Oradora que se 
debateu nestas situações e entende que é necessário acontecerem mudanças na 
realidade deste Poder Legislativo, pois quando escuta um Vereador dizendo que fará um 
requerimento pela décima vez, ou que irá reiterar um determinado requerimento, quando 
escuta um Vereador da base dizendo que irá fazer pela quinta vez um requerimento, 
indaga qual é o papel de um Vereador de fato, será que é fazer requerimentos e não 
terem respostas, serem cobrados pela população diariamente, dizendo que os 
Vereadores não fazem nada, a população tem razão de cobrar, pois é a população que 
paga os Vereadores, portanto devem sim se perguntar, se questionar, o que de fato estão 
fazendo, como Poder Legislativo, para haver mudanças, ou irão continuar sendo 
Vereadorzinhos de requerimentos,  irão continuar querendo que esta Casa fique mal 
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falada pela população. Disse que nestas duas semanas que esteve afastada não deixou 
de fazer seus requerimentos, encaminhou os mesmos, em forma de ofícios às Secretarias 
competentes,  pois muitas vezes os requerimentos feitos por aqui levam muitos dias para 
chegar nas secretarias, sendo necessário avaliar tudo isso, e se perguntar o que de fato 
estão fazendo como Poder Legislativo, deixando uma reflexão, para todos os Vereadores, 
o que se quer, pois os seus mandatos estão terminando, lembrando que disse que ficaria 
quatro anos e se retiraria da política, pois apenas vem com uma missão, provar que é 
possível fazer política de verdade, voltada para a sociedade, essa é sua ideia, é o seu 
compromisso, mas está disposta ainda, neste um ano e um pouco, que falta para terminar 
o seu mandato, para sentar e reavaliar este Poder Legislativo, ver o que  se pode fazer 
para mudar o que de fato precisa ser mudado, para atender as necessidades da 
população, para debater de fato os assuntos que atendam as necessidades da 
população, não ficarem aqui fazendo requerimentos que não são respondidos pelo Poder 
Executivo, na grande maioria da vezes. Agradeceu as inúmeras mensagens de carinho 
que recebeu enquanto esteve afastada, pelo apoio, pelas orações em prol da recuperação 
de sua saúde, pelas páginas que divulgaram coisas positivas do seu mandato, como 
também agradeceu aqueles que divulgaram coisas negativas, em evidência ressaltou a 
“Página Sapucaia Alerta 2.0”, que tem feito um trabalho desnecessário, pois a 
administradora pega publicações da Vereadora Oradora, que são abertas ao povo, monta 
histórias como quer, inverte, inventa histórias, que hoje termina sendo cômico, contando 
que a situação mais bizarra até hoje foi que um ex assessor seu tem feito vídeos, tem 
acompanhado e ameaçado pessoas, tem feito diversas coisas, dizendo que quem estiver 
com a Dra. Imília ele irá detonar, ele juntamente com o apoio do administrador da “Página 
Sapucaia Alerta 2.0”, tudo está dentro de um processo judicial, foi feito Boletim de 
Ocorrência, que no momento em que foi feito a Vereadora  descobriu que este ex 
funcionário, tem mais de vinte ocorrências, inclusive de violência contra mulheres, 
explanou tudo isso, explanou suas preocupações, pois o que lhe parece é que quando se 
trabalha com transparência, com verdade, quando se posiciona de alguma forma contra a 
mesmice, contra o que não é feito, contra inverdades, contra mentiras, contra 
situaçõezinhas criadas, tentam ofender, na sua honra, na sua integridade, através de 
mentiras, de calúnias, de difamações, mas reafirmou a Vereadora Oradora que nada 
disso vai fazê-la parar, tem mais um ano e três meses como Legisladora, como Vereadora 
e irá seguir até o fim, denunciando o que tiver que denunciar, fazendo o que tiver que 
fazer,   para que haja de fato uma mudança de  verdade nesta Cidade, para que a 
população tenha consciência que é possível ter um Legislativo diferente, que trabalhe em 
favor da comunidade. Agradeceu e encerrou. Vereador MARQUINHOS – (06 min.)  – 
Cumprimentou a todos.  Disse que a Câmara é a Casa do Povo, que sobre os horários de 
Sessão, já houveram diversos horários e a plateia é sempre a mesma, independente dos 
horários das Sessões, é justamente por respeito a população que não é realizada a 
Sessão a noite, não há hora extra, assim se faz economia, gastando menos luz, menos 
água, menos manutenção, isso é respeitar a Casa do Povo. Em um aparte, a Vereadora 
Imília disse que é apenas questão de mudar  também o horário dos funcionários, 
chegando mais tarde e saindo mais tarde, são questionamentos que são trazidos aos 
Gabinetes pelas pessoas, os Vereadores são “espancados” todos os dias por não  
fazerem nada, as pessoas questionam porque não voltam a fazer Sessões as dezenove 
horas, a Vereadora  Imília indagou se essas pessoas vinham as Sessões nesse horário, 
está fazendo um levantamento que irá apresentar, para o que responderam que não 
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sabiam como as coisas aconteciam, que neste mandato é que os Vereadores estão 
fazendo diferente,  hoje se sabe o que acontece, por isso querem participar mais, mas 
não conseguem participar se for este horário atual, esta é a reflexão que a Vereadora traz. 
Continuando o Vereador Orador disse que fica o questionamento, mas o que o povo 
realmente quer é saúde, educação, segurança, que seja feita economia, aqui não há mais 
congressos,  muitos presidentes deste Casa foram condenados por estes congressos, 
não há mais carro e gasolina a disposição, já chegou a ser gasto seis por cento do 
orçamento, hoje é gasto apenas um vírgula nove por cento. Em aparte o Vereador Jorge 
disse que considera importante ser avaliado a possibilidade das Sessões voltarem a ser 
as dezenove horas, pois acredita  não haver tantas consequências no que refere-se a 
horas extras,  podendo até conciliar horários, chegar mais tarde, sair mais tarde, bem 
como, vinham mais pessoas assistir quando as Sessões eram as dezenove. Em aparte o 
Vereador Maninho e a Vereadora Raquel esclareceram que o Tribunal de Contas é que 
apontou que não se pode pagar horas extras continuamente. Continuando o Vereador 
Orador disse que respeita todas as opiniões, mas deveriam perguntar aos funcionários o 
que eles acham, pois até é possível que concordem no começo, mas se houver alguém 
mal intencionado vai criar um passivo para esta Casa, é só entrar na justiça depois,          
ressaltando que até agora no seu pronunciamento não falou sobre o aspecto legal, 
apenas a parte prática das coisas, pois para a população o que importa é que não se vá  
em congressos, que não paguem jetons, que não paguem gasolina para Vereador, tudo 
isto acabou. Falou que realmente o problema dos requerimentos a Vereadora Imília tem 
razão e que quando foi Presidente desta Casa terminou com os requerimentos, os ofícios 
eram levados direto na Prefeitura, mas reconhece que foi justamente através de um 
destes requerimentos que conseguiu mais segurança para Sapucaia, até sendo 
processado judicialmente, fez um requerimento no qual dizia que Canoas tinha oito 
Delegacias, que Sapucaia por sua proporção caberia até quatro, comprovando 
tecnicamente, desta forma trouxeram a segunda Delegacia para Sapucaia, mas colocou 
em sua propaganda política que havia trazido a segunda delegacia para Sapucaia e foi 
processado, o Chefe de Polícia confirmou que o Vereador havia feito um requerimento, 
comprovando tecnicamente e foi aprovado este estudo técnico e assim veio para cá a 
segunda Delegacia, mas concorda com a Vereadora Imília que ocorrem sim situações 
onde os Vereadores fazem diversas vezes um mesmo requerimento, como também não 
podemos  esquecer o dito popular “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”, ou 
seja, insistir com os pedidos, sabe-se que a função dos Vereadores é legislar e fiscalizar, 
mas não se pode parar de insistir, citou a situação do processo encaminhado pelos 
guardas de patrimônio, que está a mais de um mês na Procuradoria da Prefeitura, por 
isso fez requerimento solicitando resposta, mesmo tendo diversos Procuradores, que são 
pagos com o dinheiro público, por isso a função fiscalizatória dos Vereadores,     
solicitando um parecer, independente se positivo ou negativo, para levarem e discutir, não 
podem se omitir de apresentar um parecer, considerando o Vereador Orador este debate 
saudável, questionamentos e críticas são válidas, mas é importante continuar o Poder 
Legislativo nesta linha, que vem já algumas gestões, que é economizar, estornar esse 
dinheiro ao Executivo, para terem resultados, como exemplo, um micro ônibus que foi 
doado a APAE, uma viatura para a ACAPASS, um milhão de reais para comprar telhas 
devido a uma tragédia que ocorreu no Município, a transparência que existe neste Poder 
Legislativo é muito importante, como também é importante haver mais comunicação do 
trabalho dos Vereadores para a população ter conhecimento. Agradeceu e encerrou. 
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Vereador NELSON – (06 min.)  – Cumprimentou a todos. Disse que a questão da Sessão 
não ser mais a noite, como já foi explicado anteriormente, ocorreu por diversos motivos, 
ressaltando que também haviam os comentários de que Vereadores só vinham na 
Câmara a noite, na hora da Sessão e não durante o dia no horário de expediente, o que 
não é verdade, mas se olharmos hoje é a mesma coisa da Sessão a noite, inclusive foi 
aprovada esta mudança por unanimidade, bem como, as Contas da Gestão de 2017 foi 
aprovada por unanimidade, com elogios, por tudo que foi feito aqui, relembrando que nos 
primeiros dias de sua Gestão como Presidente, encontrou uma pessoa na rua, “macaco 
velho na política”, que dizia que não se deve devolver nenhum centavo para Prefeitura,   
para que não baixe o duodécimo da Câmara, não concordou, passou a devolver sim, para 
Prefeitura, fazendo com esse dinheiro coisas muito importantes, entre outras mudanças 
também, por isso são elogiados pelo Tribunal de Contas, as Contas 2017 foram 
aprovadas, mesmo sendo amparados por lei, poderiam usar até seis por cento do 
orçamento, mas optaram por  economizar, cortar gastos e usaram apenas um vírgula 
nove por cento, ressaltando que não há mais viagens custeadas pela Câmara, 
continuarão neste sentido. Parabenizou a comunicação do Gabinete da Vereadora Imília, 
que é muito melhor que a comunicação da Prefeitura, pois quando é atendido algum 
pedido seu a Vereadora Imília divulga, mesmo sendo um pedido que todos os outros 
Vereadores tenham feito, ela divulga como seu pedido que foi atendido, está fazendo o 
seu trabalho correto, ainda que tenha dito que não ficará mais na política após o término 
do seu Mandato de Vereadora, talvez até por decepção, pois sabe-se o quanto os 
Vereadores se decepcionam com a política, ao fazer pedidos e não ser atendido, neste 
sentido continuarão trabalhando, sempre tentando melhorar. Agradeceu e encerrou. 
Vereadora RAQUEL – (06 min.)  – Cumprimentou a todos.  Em aparte o Vereador Caco 
indagou se a Vereadora Imília disse que não será mais Vereadora ou outra função. A 
Vereadora Imilia confirmou que o que falou é que ficaria quatro anos na política e sairia 
fora mesmo. A Vereadora Oradora disse que ao ouvir a Vereadora Imília falar dos ataques 
que sofre, se coloca em seu lugar, pois não é fácil a pessoa estar trabalhando, mas 
usarem seu nome em Fake news, humilharem, mentirem, já passou por isso, diversas 
vezes nesta Casa. Falou que lembra  de uma pregação que ouviu a tempos atrás, na qual 
o Pastor dizia que “as vezes somos uns, outras vezes somos outros”, esclarecendo dentro 
da palavra, que Deus deixou dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e 
amar ao próximo como a ti mesmo, na hora não entendeu, mas hoje sim, entende o que 
queria dizer aquela mensagem,   ou seja, temos que nos colocar no lugar do próximo, 
assim lembra a Vereadora Oradora quando foi injustamente humilhada, quando 
inventaram mentiras a seu respeito, foram para redes sociais dizer que a Presidente 
Raquel,  havia trazido o Sr. Vilmar Ballin para a Câmara, mentiram descaradamente, 
vieram  pessoas aqui na Câmara para humilhá-la, para dizer que ela estava errada, 
ressaltando o quanto é bom de vez em quando se colocar no lugar do próximo, como é 
ruim fazer Fake news para humilhar, para mentir, para denegrir a imagem das pessoas,   
esclarecendo que não compartilha e não deixa seu Gabinete compartilhar Fake news, é 
muito ruim e temos que nos colocar no lugar do próximo. Em aparte o Vereador 
Marquinhos disse que costuma usar uma frase que fala que o invejoso é um admirador do 
invejado, ele sofre por isso. Continuando a Vereadora Oradora reforçou que não 
compartilha e não deixa seu Gabinete compartilhar Fake news, temos que nos colocar no 
lugar do próximo, é muito ruim ser humilhada, ser maltratada, falarem mentiras a seu 
respeito, a pessoa sabendo que não é verdade, outras usarem como se fosse verdade. 
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Inclusive teve uma assessora da própria Vereadora Imília que quando alguns Vereadores 
saíram da Sessão, pois tinham seus compromissos, Vereadores, entre estes, a 
Presidente Raquel, tinham abandonado a Sessão, sendo que a Presidente até estava 
com sua filha doente, por isso se deve trazer á tona esses fatos, se colocar no lugar no 
próximo, pois mentira é muito complicado, a mentira prejudica a vida das pessoas, isso é 
inadmissível, repetindo que não compartilha e não permite que ninguém ligado ao seu 
Gabinete compartilhe Fake news, pois prejudica de fato a vida do cidadão e da cidadã, 
como agentes públicos, tem os Edis o dever de falar sempre a verdade, para a população, 
não ir para redes sociais compartilhar Fake news ou mesmo mentir, citando que a 
Vereadora Imília apresentou atestado, pois estava doente, a Casa aceitou seu atestado, 
por esse motivo volta a dizer que nenhum dos Vereadores desta Casa, não aceitou, não 
abonou nenhuma denúncia neste Legislativo, pois sempre devemos nos colocar no lugar 
do outro, relembrando que o que fizeram com a Vereadora Oradora, foi cruel, ir para 
redes sociais mentir, dizer que a Presidente da Casa fez isso ou isso, portanto quando a 
Vereadora Oradora vê a Vereadora Imília se pronunciar, lembrou da mensagem que o 
Pastor falou, “as vezes somos uns, outras vezes somos outros”, daí a importância de 
sempre lidarmos com a verdade, seus assessores estão proibidos de compartilhar Fake 
news, estão proibidos de ir para rede social denegrir a imagem das pessoas, não vão 
para rede social mentir que Vereadores abandonam a Sessão, porque simplesmente não 
queriam ficar na Sessão, tudo isso serve para fazermos uma reflexão, para dentro de si e 
para os Gabinetes, os Vereadores estão de parabéns, estão fazendo uma Legislatura 
diferente, isso é a resposta para a população. Ressaltou a importância de avaliar bem  as 
pessoas para trabalhar nos Gabinetes, costuma pedir folha corrida de todos os seus 
assessores, ressaltando a importância de refletirmos no que realmente fizemos para 
quando falarmos não serem apenas palavras ao vento, se estamos falando o que de fato 
praticamos, se praticarmos o bem, vamos colher o bem. Agradeceu e encerrou. 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 
doze horas e vinte minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será pela mesma 
assinada e pelo Vereador Gervásio – 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, 22 de outubro de 2019. 
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