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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 
realizada no dia oito de junho de dois mil e quinze (08/06/2015), às dezoito 
horas (18h), na Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nº 23.990, 2º andar, 
Centro - Glorinha. Presidente: Carlos Leonardo Vargas Carvalho; Vice-
Presidente: Jorge Fagundes da Silva; 1° Secretário: Jose Flávio Ckless 
Soares, 2° Secretário: Ademar de Oliveira. Compareceram os seguintes 
Vereadores: José Ferreira dos Santos, Delmir Euclides de Mello Maciel, 
Jairo Assis da Silva, João Carlos Soares. Senhor Presidente: Invocando a 
proteção de Deus declaro aberta a Sessão Ordinária do dia oito de junho de 
dois mil e quinze, solicito ao 1º secretário que faça a leitura de um versículo 
bíblico. 1º Secretário: Provérbios capitulo 15, verso 01 e 02. Sr. Presidente: 
Obrigado Ver. Flávio, agradeço a presença de todos, colocamos em 
discussão a Ata da Sessão Ordinária Nº 017/2015, coloco em votação a Ata 
n°017/2015, Aprovada por unanimidade a Ata n°017/2015. Colocamos em 
discussão a Ata n°018/2015, coloco em votação a Ata n°018/2015, Aprovada 
por unanimidade a Ata n°018/2015. Peço 1º Secretário que faça a leitura 
dos Expedientes Recebidos. 1º Secretário: Expedientes Recebidos para 
sessão do dia 08/06/2015, Requerimento N°018/2015 de autoria do Ver. 
Almiro e Ver. Jorge; Requerimento N°019/2015 de autoria do Ver. Jorge; 
Requerimento N°021/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo e Ver. 
Jorge; Convite-Secretaria de Minas de Energia do Estado do Rio Grande 
do Sul; Convite-Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa. Sr. Presidente: Peço ao 1° Secretário que faça a 
chamada para inscrição para o uso da palavra referente aos Expedientes 
Recebidos. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra nos 
Expedientes Recebidos na seguinte ordem: vereadores do PDT, PP, PTB, 
PMDB, PSDB e PSD, não consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Não 
havendo vereadores inscritos passamos para Ordem do Dia, Requerimento 
N°018/2015 de autoria do Ver. Almiro e Ver. Jorge, Ver. Almiro dispõe de 
cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao Requerimento 
N°018/2015 o Ver. Almiro: Sr. Presidente, demais membros da mesa, meus 
colegas vereadores, os nossos amigos colaboradores, os servidores da Casa, 
também o nosso Dr. Adriano, quero saudar também a presença da 
assistência, agradecer a presença da Clarice e da Sandra nossas 
representantes do Jornal de Glorinha que nos honram sempre com as suas 
presenças. Meus caros vereadores eu inclusive conto com a parte do Ver. 
Jorge, que faz aproximadamente uns quarenta e cinco dias que eu e o Ver. 
Jorge em uma conversa aqui nas dependências da Casa nós estávamos 
falando sobre o serviço prestado por esta empresa a ECOPLAN que veio aqui 
fazer um serviço de saneamento na nossa Cidade e que deixaram a nossa 
Cidade em uma situação bem complicada, mas bota complicação e viraram 
as costas, e hoje vereadores ainda tive alguém em uma pessoa do Governo 
pediu que nós ajudássemos nesta situação e eu ponderei a ela que o Ver. 
Jorge em um comum acordo tínhamos feito uma matéria pedindo. O que nós 
estamos pedindo eu e o Ver. Jorge, que nós façamos uma reunião aqui nas 
dependências da Câmara como a Corsan, e quero já deixar meu Presidente 
bem claro que vamos trazer a alta cúpula da Corsan, se não o Presidente, 



mas o Diretor da Corsan vamos trazer está empresa também, vamos convidar 
o Executivo também, e é o pensamento também do Ver. Jorge e acredito que 
sejam também dos pares da Casa, de que quando se faz uma reunião aonde 
tem quatro organizações, vamos reunir duas normalmente a que se faz 
presente passa a responsabilidade para aquela que não está presente, então 
a minha intensão e a do Ver. Jorge é fazer com que o Executivo, essa 
empresa ECOPLAN, a Corsan e a Câmara de Vereadores de uma vez por 
todos vamos resolver e se não lograr êxito Presidente nós vamos tomar o 
mesmo caminho que tomamos com a RGE no episódio quando o Ver. Flávio 
assinou a RGE no Ministério Público e as coisas andaram e agora também  
está andando quando a Câmara também fez uma denúncia no Ministério 
Público com a RGE, e eu tenho certeza absoluta que se não foram resolvidos 
os problemas nós, eu e o Ver. Jorge, convido todos os vereadores para 
sobrescrever vamos entrar na justiça contra essa empresa e contra a Corsan. 
Por que a bem da verdade não temos que reclamar tanto com a empresa que 
prestou serviço porque ela foi terceirizada pela Corsan, então a 
responsabilidade é da Corsan e eu não sei se ouve negligencia e se 
realmente foi entregue e eu não tenho este conhecimento. Sr. Presidente: 
Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. 
Jorge: Eu na semana passada quando o senhor me falou para que nós 
fizéssemos está matéria e eu mais do que nunca quero que a Corsan faça os 
reparos, e o Município tem o direito de reclamar e exigir esses reparos. O Ver. 
João na nossa audiência pública aonde estavam aqui os Diretores da Corsan 
e o Ver. João veio aqui nesta tribuna e fez essa reclamação junto aos 
Diretores da Corsan naquela oportunidade, e era uma oportunidade de nós 
termos apertados sobre essa situação como nos apertamos, aquela estação 
de tratamento, o que nós não fizemos e perdemos aquela oportunidade, mas 
a Corsan ela nos traz um benefício que é o abastecimento de água, mas nos 
deixa muito a desejar nas obras feitas no Município. Eu tenho aqui vereadores 
uma solicitação do Secretário de Obras que hoje me mandou um pedido de 
socorro que está aqui: Jorge me de uma força a Corsan faz bagunça pela 
Cidade inteira e nem nos comunica, e aqui estão as fotos dos serviços feitos 
no Loteamento Popular aonde a Corsan realmente deixou em uma bagunça a 
Praça João Carlos Fialho Gomes e eu tenho aqui as fotos e hoje entrei em 
contato com o Secretário de Obras ele já tinha feito um reparo de uma parte 
da bagunça, não ficou como era o gramado da Praça, mas aonde foi deixado 
umas vigas correndo riscos das crianças que brincam ali naquela praça de se 
machucarem ali. Isto está desde semana passada lá naquele local, então nós 
estamos aqui e quando o Secretário de Obras nos pede socorro nós 
precisamos fazer alguma coisa, e se nós não conseguimos resolver tudo na 
audiência pública nós vamos fazer quantas reuniões for necessário fazer, 
agora só fazer reunião não adianta eles têm que vir aqui resolver os nossos 
problemas. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Flávio. 
Faz o uso da palavra o Ver. Flávio: Venho a essa tribuna e antes de mais 
nada afirmar aos nobres pares aqui que votarei favorável ao Requerimento, 
mas também não poderia aqui deixar de frisar em uma resposta de uma 
indagação feita pelo Ver. João diretamente ao Superintendente da Corsan em 
uma audiência pública, portanto ato oficial a Assembleia Legislativa deste 
Estado o Sr. André sentado ali mais ou menos no centro, disse o seguinte ao 
nobre Ver. João “o senhor identifique todos as situações irregulares a respeito 



deste assunto e nos encaminha um relatório, e eu vou me comprometer a 
solucionar este problema”, isso foi dito pelo Superintendente da Corsan na 
nossa Casa no dia da audiência pública, o Ver. João com certeza vai aqui 
referendar ele foi enfático cobrou, o Ver. João cobrou da Corsan e não fez só 
um breve relato, e como ele não tinha a identificação o Superintendente pediu 
o senhor tem a localização? Não, deixou ele em aberto senhoras e senhores 
o seguinte que então nós fizéssemos um relatório identificando ande existe a 
situação desta irregularidade e entregássemos e deixou a porta aberta para 
nós entregarmos na mão deste cidadão como complemento de uma audiência 
pública, então quero dizer assim vou votar favorável, mas eu entendo que 
antes de nós trazermos a Corsan aqui para nós fazermos mais uma reunião, 
nós devíamos fazer o relatório bem feio, bem elaborado inclusive com fotos 
para entregar na mão do Superintendente André. Sr. Presidente: Ver. Almiro 
concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: Pelas 
palavras do Ver. Flávio naquela audiência pública o Engenheiro André me 
questionou qual seria as ruas e eu disse para ele que era só olhar no projeto 
são em torno de noventa a noventa e cinco por cento das ruas que foram 
feitos os serviços e tinham que se refazer novamente, então já nem precisava 
nós mandar um relatório para ele bastava só ele olhar o projeto que ele tem 
em mão a relação das ruas. Já tivemos uma reunião lá em 2013 com aquele 
senhor gordo lá da empresa, e no mesmo dia estavam começando a fazer os 
reparos nas ruas da Cidade, o Secretário de Obras estava junto, o Prefeito, o 
Secretário Alfredo Bergmuller se não me falhe a memória também estava 
junto, e os demais pares desta Casa, e estava começando no mesmo dia os 
reparos e até hoje eu não vi nenhum reparo, e o seguinte todas as ruas que 
foram feitos os serviços não tem nenhuma que não tem que fazer o reparo, a 
Avelino Maciel Neto é uma vergonha tem nove quebra-molas é um para cada 
vereador e tem uns vinte quebra-molas invertidos agora. O que eu lamentei 
também naquela audiência pública que o Diretor da Corsan que é 
Superintendente e Engenheiro André faço um questionamento a ele e ele 
disse que não sabe qual é o número de economias para começar a funcionar 
a ETE e ele não soube me informar, foi um fato lamentável da parte dele ele 
deveria saber para informar nós e ele não respondeu essa pergunta, mas 
vamos fazer este relatório e o que for possível, e que venha ele e mais 
alguém para que resolvemos este problema em Glorinha, porque uma reunião 
na Famurs a maior reclamações dos Prefeitos era com a Corsan, todas as 
obras que demandavam que a Corsan fazia ligações de águas sempre dá 
problemas, e isso é notório é problema crônico espero que o novo Governo 
que está ai, uma nova mentalidade, uma nova Direção quem sabe venha 
melhorar isso ai. Muito obrigado e votarei favorável. Sr. Presidente: Ver. 
Almiro concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. 
Ademar: Com relação a pergunta que o Ver. João fez ao pessoal da Corsan 
naquela audiência pública qual é o mínimo para começar a funcionar na 
realidade desnecessária está pergunta porque a um investimento de mais de 
onze milhões de reais nesta Cidade é só o que falta passar o saneamento 
público na frente da casa e a pessoa não querer ligar, é só que falta ai tem 
que ter uma multa para aquele que não for usar, vamos dizer noventa por 
cento e dez por cento não usa, vai largar na vala como é que é então? E o 
investimento? Tem que haver a responsabilidade, tem que haver a cobrança 
de parte da municipalidade e da própria Corsan. Aqui não vai ser uma 



audiência pública que está se propondo, vai ser uma reunião e o que será 
feito com base naquilo que o Ver. João solicitou ao Superintendente o Diretor 
que faça uma análise das ruas e avenidas que foram danificadas e nesta 
reunião entregar em mãos diferentemente, de fazer um analise de todas as 
ruas que estão estragadas e que deixaram em péssimas condições, ir lá e 
entregar no Gabinete, então eles vindo aqui o compromisso é bem mais viável 
numa reunião com a Corsan, nós tivemos a audiência uns dez, quinze dias 
atrás aqui que foi muito importante, para saber como é que vai funcionar a 
nossa estação de tratamento, enfim, e deu também está chance de nós 
levantar essas questões dos estragos nas ruas, e ainda lamentando  por que 
no convenio com o Município fez e celebrou com a Corsan deveria ter um 
engenheiro acompanhando os trabalhos e cobrando, opa aqui não pode ficar 
assim tem que ficar certinho, e não foi que foi um descuido da municipalidade 
que não teve aquele acompanhamento e agora vamos ter que correr atrás, 
não é uma crítica é uma coisa que deveria ter sido feito e não foi. Então o que 
resta agora é fazer está reunião, entregar o relatório para eles e cobrar em 
tempo. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. José Ferreira. 
Faz o uso da palavra o Ver. José Ferreira: Primeiro quero dar os parabéns 
desta iniciativa desta reunião que estão pedindo, e dizer que não tem lugar 
localizado nas ruas, todas as ruas que eles passaram deixaram uma cratera 
em algum lugar, tem que fazer sem por cento das ruas e fotografar a Rua da 
Gloria, a Deoclécio Ferrugem, as outras ali do lado de cá da faixa que esqueci 
o nome das ruas, mas podem fotografarem todas porque eles deixaram 
cratera por tudo quanto é foi lado e se não fizer cem por cento das ruas não 
tem lugar localizado. Eu acho que teria que fazer uma coisa que quando 
fossem pavimentar essas ruas, as próximas pavimentações eu acho que 
deveria de haver um entendimento com a Corsan ou a Prefeitura para que 
deixassem uma espera antes de pavimentar as ruas, uma espera para cada 
terreno que possa, eu acho que pode eu não sei, tem que ver a viabilidade 
disso de antes de pavimentar deixar uma espera em cada terreno, a cada dez 
metros deixar uma espera para que depois de pavimentar não precisar mais 
estragar o que foi feito porque nunca mais vão arrumar como foi feito. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: Na verdade o que eu quero vou 
simplificar Ver. Flávio, é uma careação por que eu quero ver a Corsan dizer 
que não tinha conhecimento como falaram que não tinham, e nós já 
trouxemos essa empresa que se prontificou a fazer, mas não fez, então 
vamos colocar o Governo Municipal, a empresa, a Corsan e a Câmara de 
Vereadores juntos e ali vamos fazer o possível, e eu proponho pegar as 
autoridades que vier e convidar a sair nas ruas ver os estados que estão as 
ruas do nosso Município do péssimo serviço prestado pela Corsan. Sr. 
Presidente: Coloco em votação o Requerimento N°018/2015 de autoria do 
Ver. Almiro e Ver. Jorge, Aprovado por unanimidade. Requerimento 
N°019/2015 de autoria do Ver. Jorge o vereador dispõe de cinco minutos. Faz 
o uso da palavra referente ao Requerimento N°019/2015 o Ver. Jorge: Sr. 
Presidente, nossa assistência, o Requerimento que trago é sobre o nosso 
famigerado atendimento do Banrisul de Glorinha aonde estou pedindo dois 
caixas para o atendimento aos clientes, e isso aqui é matéria batida de vários 
vereadores estou aqui só relembrando a situação que eu estava no Banrisul 
na sexta-feira de tarde uma fila enorme e chega dois cidadãos de uma 
empresa de alarmes que entram no Banco e simplesmente um caixa para de 



atender para ir atender os dois cidadãos, que para eles não teve fila e para os 
clientes do Banco teve fila. Então vou ler para os senhores um e-mail que 
acabei de mandar hoje direto a Diretoria do Banco que vou ler aqui: Dia cinco 
de junho de dois mil e quinze estive no posto de atendimento do posto do 
Banrisul na Cidade de Glorinha e presenciei um fato que considero 
injustificável conforme segue, em quanto eu aguardava na fila do Banco 
aonde tinha aproximadamente doze pessoas aguardando o atendimento, 
inclusive com uma enorme demora, dois cidadãos entraram e foram em um 
dos caixas do Banco passando na frente de inúmeras pessoas que já 
estavam a bastante tempo aguardando o atendimento. Ocorre que indaguei o 
guarda do Banco porque daquele atendimento preferencial daqueles cidadãos 
aonde fui informado que os mesmos eram representantes de uma empresa 
de alarmes que estavam tratando de interesses do Banco, entre tanto é 
importante mencionar que tinham pessoas com prioridades de atendimento 
embora tiveram que continuar aguardando. Por fim é importante ressaltar que 
o funcionário do caixa principal estava desempenhando as suas atividades 
com toda atenção as clientes fazendo o possível dentro de suas limitações e 
solicito que o presente e-mail seja encaminhado a Diretoria do Banrisul. É um 
absurdo tinham pessoas com mais de sessenta anos que nós sabemos que 
ele tem direito de não entrar na fila que devem ser atendidos diretamente, 
aonde essas pessoas esperavam educadamente na fila pelos outros que 
estavam sendo atendidos que eram dois caixas, e infelizmente entrou aqueles 
dois cidadãos e um caixa parou de atender a população, os clientes do Banco 
e foi atender esses dois cidadãos de uma empresa de alarme, eu chamei a 
atenção e disse que a prioridade eram dos clientes do Banco e a empresa se 
quer tarar de negócios tem que esperar pelo final do expediente. Sr. 
Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da 
palavra o Ver. Ademar: Na realidade o senhor fez bem de enviar o e-mail 
direto, o Requerimento pedindo a atenção maior aos clientes do Banco que é 
obrigação deles atenderem bem, sem contar ainda que na maioria dos finais 
de semanas não tem dinheiro nos caixas, as vezes as pessoas vêm de longe 
pegar dinheiro ali, e não está abastecido e quantas pessoas me ligam e talvez 
ligam para os senhores vereadores também exigindo uma resposta imediata 
do Banrisul que é final de semana e não tem como falar, e nem tem como 
ligar para eles mas agora vem a calhar, e felizmente parece que o Banco a 
nova sede está pronta, praticamente pronta e logo em seguida se Deus quiser 
vão se estalar mais adiante, que vai ser uma agencia do Banco e não mais 
um postinho, então agente poderá contar com um melhor atendimento, mas 
por enquanto está horrível, mas então vamos com esses paliativos cobrando 
até que eles possam melhorar um pouco e poder passar para a nossa 
agencia definitivamente. Sr. Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao 
Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: O Banrisul é crônico ali o 
problema e eu falei com o Gerente ali o Fabio lá em janeiro fevereiro que fiz 
um requerimento que passou por essa Casa, para que ele disponibilizasse um 
funcionário no último dia, ou nos dois últimos dias do mês, no quarto, quinto 
dia útil no início de cada mês, porque tem a folha da Prefeitura e os 
aposentados e pensionistas e a demanda é muito grande e como eles só tem 
dois funcionários nos caixas eles tem que sair do seu local de trabalho e ir lá 
no caixa eletrônico auxiliar as pessoas que não sabem manusear o caixa, 
então fica desatendido lá dentro, e ele disse que não sabia que os 



funcionários passam para ele lá que está tudo ok, então eu não entendo, 
tomara que venha essa tão sonhada agencia do Banrisul em Glorinha para 
que resolvam esses problemas. Mas este final de semana não foi só o 
Banrisul contemplado o Sicredi sexta-feira à noite os caixas estavam 
inoperantes e eu precisei pegar uma grana ali e até tinha um dinheirinho no 
caixa, mas não tinha como tirar lá de dentro estava empane, o Banrisul 
também ficou fora do ar sexta feira não sei se tem alguma relação, mas são 
essas coisas que tem muitas pessoas que nos cobram também, e hoje fomos 
cobrados sobre o atendimento dos correios que nove e quarenta e pouco não 
estava aberto, então tudo os vereadores tem culpa e nós temos que tentar 
pelo menos tentar alguma coisa de interesse da população para dar uma 
resposta mais eficaz. Mas esperamos que breve venha essa agencia tão 
sonhada do Banrisul para Glorinha para realmente solucionar este problema, 
votarei favorável. Sr. Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao Ver. 
Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: Terá o meu apoio vereador na 
integra até por que também estive no Banrisul, e o Banrisul na Glorinha ele 
está conseguindo fazer uma proeza que se tu ouvir dez pessoas, as dez 
criticam o atendimento bancário aqui na Glorinha do Banrisul. Ninguém, mais 
ninguém está elogiando o trabalho do Banrisul, é um desespero é uma 
reclamação em cima de outra, e o Ver. Jorge disse que realmente é matéria 
que vem se repetindo, mas vereadores isto não impede que o senhor 
presenciando um fato dessa natureza, dessa gravidade que o senhor 
presenciou, o senhor faça a denúncia e nós aqui vamos bater até que uma 
hora disserto vão nos atender, é impossível que Glorinha e eu já cobrei, Sr. 
Presidente nós tivemos no Banrisul e questionei porque sou muito direto, 
muito franco, não que estou descriminando o Município de Caraá mas nós 
temos um movimento financeiro muito mais do que o Município de Caraá e lá 
eles tem uma agencia e nós aqui não temos. E eu quero e até é bom que o 
Ver. Leonardo se manifestasse porque eu saí de lá naquele dia Presidente 
meio decepcionado, porque eles alegam custos de estalar uma agencia aqui 
no Município de Glorinha é muito alto de não sei quantos anos que vão levar 
para recuperar o investimento dentro aqui do Município. Então na verdade 
pode ser que com essa nova mentalidade, esse novo Governo, e aí eu 
também já começo a pensar nessa crise do Estado que não tem dinheiro para 
mais nada, mais os bancos estão ganhando muito não tem nada neste País 
que ganhe mais que os bancos não sei porque nos descriminam, ou nos 
deixam para segundo plano, ou até em terceiro plano aqui no Município de 
Glorinha. Ver. Jorge todo meu apoio, pode contar com meu voto. Retoma o 
uso da palavra o Ver. Jorge: Obrigado Ver. Almiro, eu acho que o Banrisul 
não tem mais clientela aqui em Glorinha por que o atendimento é muito ruim, 
tem gente que sai daqui e vai para Gravataí, Santo Antônio ser atendida por 
outra agencia bancária, pela Caixa Econômica Federal, por não ter um 
atendimento adequado aqui em Glorinha. Sr. Presidente: Ver. Jorge concede 
uma parte ao Ver. e Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e 
Presidente Leonardo: Ver. Jorge realmente em 2013 eu estive com o Ver. 
Almiro e com o Vice-Presidente do Banrisul na Sede em Porto Alegre e na 
época estava em tratativa para a vinda da agencia e em um levantamento que 
tinham feitos já com o prédio escolhido ainda com aquele prédio que está 
definido hoje e por um pequeno percentual eles estavam justificando que não 
era viável vir com uma agencia para o Município de Glorinha, e nós 



solicitamos que fossem feito um novo estudo e que olhassem para Glorinha 
de uma forma diferente pois nós sabíamos que no momento em que estivesse 
uma agencia aqui os lucros e resultados iam ser muito maior, porque hoje o 
posto de Glorinha não dá mais resultado pelo mal atendimento, as pessoas 
deixam de movimentar e ter conta no Banrisul porque são mal atendidos, mas 
no momento em que estiver uma agencia descente com atendimento de 
qualidade o Banco voltará a crescer na Cidade até porque é um Banco 
público, do Estado nós aqui temos muitos aposentados e servidores públicos 
estaduais na Cidade que lidam com o Banrisul. Então a informação que eu 
tenho, mas não dá para nós prometer é que vindo do Banrisul no mês de 
agosto estará vindo para a Glorinha uma agencia do Banrisul, tomara que se 
concretize porque quem estará ganhando com o nosso posto se tornando 
uma agencia e o Banrisul se adequando com a nossa realidade que nosso 
Município cresceu e muito é a população, os nossos munícipes. Com certeza 
hoje as reclamações são muitas e de todas as pessoas que utilizam o 
Banrisul, parabéns pela iniciativa vereador e esperamos que sejamos 
atendidos. Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: Obrigado Ver. Leonardo, 
o Ver. João fez um comentário de que os vereadores têm culpa de tudo, não 
é Ver. João é que a população cobra é de nós mesmos e nós é quem temos 
que responder porque nós somos realmente os representantes da população 
e é quem eles têm para recorrer, eu acho que essa Câmara tem batido muito 
nessa tecla e o Executivo tem feito muito pouco para que isso melhore, na 
verdade eu não vejo nenhuma ação do Poder Executivo em busca de uma 
melhora do atendimento do Banrisul, a Câmara sim tem batido todos os anos 
nós temos essa pendenga com o Banrisul e nós não estamos vendo 
melhoras, eu vou dizer uma coisa que se nós tivéssemos a possibilidade de 
fazer uma reunião coma Diretoria da Caixa Econômica Federal para trazer 
uma agencia da Caixa para cá seria o meu sonho hoje, de trazer uma agencia 
da Caixa Econômica aonde a empresa pudesse pagar, depositar lá o seu 
fundo de garantia que nós precisamos, nós que depositamos o fundo de 
garantia para os funcionários e não precisamos do Banrisul, a única agencia 
que cobra ou a Caixa Econômica, é uma pena porque se nós estivessem uma 
agencia da Caixa Econômica talvez o Banrisul colocasse uma do lado para 
fazer concorrência mesmo com prejuízos. Sr. Presidente: Coloco em votação 
o Requerimento N°019/2015 de autoria do Ver. Jorge, Aprovado por 
unanimidade. Requerimento N°021/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo 
e Ver. Jorge, solicito que o Ver. Jorge vice-presidente assuma a mesa para 
que eu faça o uso da palavra na tribuna. Vice-Presidente: Ver. e Presidente 
Carlos Leonardo dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao 
Requerimento N°021/2015 o Ver. Carlos Leonardo: Sr. Presidente, colegas 
vereadores, nossa assistência boa noite o Ver. Jorge que assina junto comigo 
o Requerimento N°021/2015 aonde aqui quero deixar claro para a nossa 
assistência que nós estamos sugerindo ao Executivo Municipal que faça um 
estudo da viabilidade técnica e financeira no que diz respeito sobre a 
possibilidade no que diz respeito a cedência, ou doação do Veículo IVECO 
DAILY, ano 2007/2008 que hoje pertence a Secretaria Municipal da Saúde ao 
grupo Voluntários e Resgate GRAVE. Nós tivemos uma conversa com o 
Michel do GRAVE no dia de hoje e conversamos sobre o evento que eles 
realizaram ontem, onde estão angariando fundos para adquirir uma nova 
ambulância que eles estão somente com uma e essa as vezes necessita de 



manutenção, e surgiu a ideia de buscar junto ao Executivo a cedência de uma 
nova ambulância que existe a IVECO que está com pouco uso devido ao 
Município ter adquirido uma Sprinter modelo zero km no ano de 2014, e tendo 
mais uma Doblo de porte pequeno que fica na reserva, se houvesse uma 
viabilidade técnica junto aos técnicos da área da saúde, e junto ao Executivo 
Municipal, estamos aqui solicitando que firmassem uma pareceria novamente 
com o GRAVE e realizasse essa cedência, eu acho que estaria ajudando 
muito o grupo e os munícipes. Vice-Presidente: Ver. e Presidente Leonardo 
concede uma parte ao Ver. Delmir. Faz o uso da palavra o Ver. Delmir: Eu 
queria dar uma contribuída com as suas palavras no seguinte sentido de que 
o senhor acabou de frisar uma palavra que eu fiquei pensando e é bem o que 
acontece hoje, se o Município doar a IVECO quando a nossa Sprinter ficou na 
manutenção nós estamos sem ambulância porque a pequena, agora se fosse 
a Doblo eu não diria nada porque a gente aqui o Município podia passar para 
o GRAVE e eu sou defensor do GRAVE, brigo pelo GRAVE, se fosse para o 
GRVE fazer um trabalho de segunda a segunda no nosso Município eu era o 
primeiro a chegar aqui e dizer sou totalmente favorável a doação desta 
ambulância, mas como vai ser só em finais de semanas vai fazer falta para 
nós, amanhã ou depois a nossa dá um probleminha, qualquer problema, a 
revisão que ela tem que fazer que são várias revisões a gente vai ter que 
contratar uma empresa para ficar ali que irá custar um monte de dinheiro para 
o Município, então eu acho que se fosse a Doblo a gente doava, ou vir uma 
ambulância para nós, outra ambulância ai eu sou favorável com esse 
requerimento. Retoma o uso da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Por 
isso que aqui nós estamos solicitando que o Executivo Municipal faça um 
estudo de viabilidade tanto técnica como financeira para verificar a 
possibilidade de estar fazendo essa sessão de uso ao GRAVE que necessita 
de um veículo, mas é claro não podemos deixar desassistido a saúde 
municipal. Vice-Presidente: Ver. e Presidente Leonardo concede uma parte 
ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: Essa matéria que vem a 
essa Casa em uma oportunidade a ambulância IVECO estava no mecânico e 
ouve uma emergência aí com um cidadão ele foi na Doblo e ficou com os pés 
para fora, era um homem muito grande isso realmente aconteceu de verdade 
na época eu estava no Controle Frotas, então eu acredito como o Ver. Delmir 
falou se fosse a Doblo eles teriam como auxiliar hoje a necessidade deles até 
eles adquirir essa nova ambulância, porque ontem foi confirmado o quanto o 
GRAVE representa para essa Glorinha com mais de mil pessoas jogando no 
bingo apostando neles e incentivando e eu inclusive estava ali na capelinha 
jogando, auxiliando, ajudando para que logo eles possam adquirir uma 
ambulância para dar um melhor atendimento para quem sabe no futuro venha 
realmente acontecer o convênio com o Município para que eles façam de 
segunda a segunda, quem sabe isso possa melhorar e com a ambulância 
nova fica bem melhor o trabalho, mas mesmo assim sendo IVECO dependo 
do Executivo se nós aprovamos depende dele quem vai decidir, e eu votarei 
favorável. Vice-Presidente: Ver. e Presidente Leonardo concede uma parte 
ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: Na época do convenio o 
Município iria disponibilizar para o serviço do GRAVE a IVECO e o Ver. 
Delmir é testemunha que nós, o Ver. Leonardo fomos até Porto Alegre 
fizemos uma reunião, buscamos informações de que forma isso poderia ser 
feito para que depois nós ter o atendimento com o GRAVE. Fomos ao 



Gabinete do Prefeito e levamos todas as informações e nos colocamos a 
disposição do Executivo para buscar junto a Secretaria da Saúde do Estado 
de que forma deveríamos firmar o convenio com o GRAVE, porque não tinha 
ninguém contra o convenio com o GRAVE, mas tinha contra a forma que 
estava sendo contratada porque futuramente o Tribunal de Contas iria cair em 
cima de nós, nós Câmara não, mas a Prefeitura porque nós aprovaríamos o 
projeto e lavaríamos as mãos, agora temos responsabilidades sim com o que 
o Município precisa gastar e pagar, e o Prefeito com certeza responderia por 
aquele ato se nós tivéssemos aqui aprovados aquele convenio da forma como 
ele veio, mas eu reconheço o atendimento do GRAVE não só eu mas toda 
população de Glorinha reconhece. O GRAVE saiu agora engalhando prêmios 
junto as empresas para o bingo e foi um sucesso, inclusive eu dei não em 
meu nome, mas em nome da minha empresa eu doei também um prêmio 
para o bingo do GRAVE, e não quis nem colocar meu nome lá, ó o Ver. Jorge 
que deu, não o Ver. Jorge não deu nada quem deu foi a empresa auxiliando 
em um trabalho que vem sendo muito bem feito no Município, e nos finais de 
semana muito melhor do que o Município faz, muito melhor, então a gente 
sabe do trabalho que eles vem desenvolvendo e eu acho que a Prefeitura tem 
que arranjar uma forma de dar um auxilio, uma ajuda para essa entidade 
crescer em nosso Município, porque eles tem condições sim de prestar um 
bom atendimento. Retoma o uso da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: 
Obrigado Ver. Jorge, Ver. Delmir, Ver. João os vereadores que me 
antecederam, e nem quero entrar no mérito do GRAVE atender de segunda a 
segunda por que hoje na própria conversa que a gente teve com o Michel ele 
tem condições de atender de segunda a domingo da forma de voluntariado e 
com certeza ele necessita de uma ambulância reserva porquê da forma de 
quando foi apresentado o convenio existia a cedência desta mesma 
ambulância e mais um valor de vinte e um mil reais por mês, e os critérios do 
convenio é que não deixou ser firmado naquele momento, e hoje aqui a nossa 
proposta é que nós ajudássemos o GRAVE com a ambulância mesma 
proposta na época sem o valor mensal, eles entrariam com um trabalho 
voluntariado e com um equipamento mais novo e melhor e poderiam usar 
este recurso que foi angariado para equipar essa ambulância, e comprar 
outros equipamentos para ficarem melhores aparelhados ao invés de estar 
adquirindo um veículo mais equipamentos isso levaria mais tempo, então aqui 
foi uma forma de nós buscar uma alternativa de incentivar a eles ter um outro 
veículo e com melhor equipamento possível. Muito obrigado e conto com o 
apoio dos colegas vereadores. Vice-Presidente: Coloco em votação o 
Requerimento N°021/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo e Ver. Jorge, 
Aprovado por unanimidade. Sr. Presidente: Não havendo mais matérias na 
Ordem do Dia passamos então para as Explicações Pessoais, peço ao 1° 
Secretário que faça a chamada para inscrição para o uso da palavra nas 
Explicações Pessoais. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da 
palavra nas Explicações Pessoais na seguinte ordem: vereadores do PDT, 
PP, PTB, PMDB, PSDB e PSD, consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. 
Flávio dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Flávio: Sr. Presidente na sua pessoa quero 
saudar os pares desta Casa assim como o nosso corpo de colaboradores e a 
assistência que nos dá o prazer da companhia. Sr. Presidente 
lamentavelmente como consequência de um feriado prolongado o País 



registrou só em Estradas Federais o número incrivelmente horroroso de cento 
e duas pessoas que morreram e acidentes nas Estradas Federais, só 
Estradas Federais fora aquelas que morreram por aqui naqueles dias por 
consequência, trago este dado para uma reflexão da carnificina em que 
vivemos que é o nosso transito, campanhas e campanhas são elaboradas e 
parece que as pessoas não entendem. Mas eu ouso dizer que essa 
mortandade tem uma origem e a origem é o álcool, é inacreditável o número 
de pessoas que bebem e vão conduzir veículos, ou seja quantas vidas que 
nós poderíamos economizar né, quanto que o País poderia economizar, 
sabemos que cada acidente com uma morte tem um custo altíssimo não só 
em primeiro momento mais depois, a questão previdenciária toda uma 
situação, falta na verdade um pouquinho de Deus na cabeça de cada um de 
nós, uns com demais outros com menos, e a verdade é que nós justamente 
relegamos o segundo plano e achamos que isso só acontece com os outros, 
e infelizmente de tempos em tempos nós vimos um de nós mesmos se ceifar 
pelo transito, cento e duas mortes em Estradas Federais. Presidente queria 
também me manifestar a minha inconformidade, a minha tristeza que tivemos 
agora nos últimos dias que o mundo inteiro viveu um escândalo que não nos 
alegra, que não nos deixa nem maior e nem menor, mas uma entidade que 
vive, que fomenta e que trabalha com os nossos sonhos se vê enroladas em 
questões altamente corruptas que é exatamente a questão da Federação 
Nacional de Futebol, mesmo que se diga eu não dou bola para isso, para 
aquilo, para aquele outro, mas a grande verdade é que em um esporte 
principalmente no Brasil ele influência sim no humor das pessoas, 
experimenta depois de um Grenal de quatro a zero, aonde o Grêmio ganha de 
quatro a zero contra o Inter e vai conversar com o Flávio, com o Zequinha que 
é um colorado, com o Delmir que é um colorado, ver como é que é nosso 
humor, e o inverso também é verdade, e os corruptos tomaram conta de uma 
coisa tão importante, e parece que bobagem o que estou falando mais vai em 
um estádio de futebol assistir uma partida com quarenta e cinco mil pessoas e 
observa o posicionamento e observa a feição das pessoas na hora em que 
seu time faz um gol, tu abraça, tu beija pessoas que tu nunca viu na vida, é a 
única hora em que tu faz isso que tu procura o cara de trás, da frente, do lado 
para abraçar para confraternizar e só quem vai no estádio vê como ele é 
contagiante. Nos frequentamos as igrejas todos nós aqui que frequentamos 
abraçamos nossos irmãos, mas nunca é com aquela alforria, porque será? 
Por isso que eu lamento que a Fifa tenha nos roubado inclusive o nosso lado 
passional. Eu só quero lamentar também e não posso deixar de frisar, e aqui 
não vou fazer que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
na pessoa de um determinado Deputado tenha dado um péssimo exemplo a 
nossa comunidade e ao nosso País inteiro, quando nós pensamos que 
estamos sendo administrados e governados por pessoas do bem cai um, e 
aqui não vou fazer discriminação a partido, porque tenho certeza que existe 
em todos os partidos aquele problema, seriam estes meus comentários. Sr. 
Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Jairo que dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Jairo: Sr. Presidente, demais vereadores da Casa, nossas assistentes, as 
pessoas que estão nos assistindo boa noite a todos agradeço a presença de 
vocês. Ontem estive em um grande bingo beneficente do GRAVE  que deu muita gente assim como o Ver. João disse umas mil pessoas para adquirir uma ambulância. Aqui nos expedientes recebidos temos vários requerimentos aqui, todos bem feitos e hoje não 
teve projeto de lei. Sobre questão da ambulância Ver. Jorge acho que 



ninguém sabe que aquela primeira ambulância foi Glorinha que já doou para 
eles, então quero dizer que eles precisam porque fazem um bom trabalho, e 
que no bingo ontem eles arrecadaram bastante, mas uma coisa para eles 
conseguir uma ambulância nova para eles, eu sou um grande admirador do 
GRAVE, só que assim trabalhar só uns quatro, cinco, e o que que aconteceu 
quando virou o ônibus lá no Passo da Taquara eu cheguei lá e o GRAVE já 
chegou, ai chegou a SAMU e pegou todo trabalho para a SAMU, quero dizer 
para vocês que tem gente que não está habilitado a fazer este tipo de serviço, 
é um cursinho só que eles fazem e depois eles fazem o trabalho, então eu 
acho que eu tenho que conversar e fazer um requerimento sobre questão do 
GRAVE para ver sim as pessoas que estão preparadas para fazer esse 
trabalho, era isso que queria dizer ,mas estão fazendo um belo trabalho aqui 
no município, e para parabeniza-lo pelo seu requerimento que o senhor fez na 
matéria do dia, e agora tenho que defender meu Município, não adianta tirar 
de um lado que vai ficar faltando e colocar em outro. Então eu acho que 
assim é um requerimento eu votei favorável e acho que o Prefeito vai ter que 
ver isso aí e muito bem porque não adianta o cara tirar de um lado e ficar 
faltando para colocar em outro, então se tiver como fazer ele vai fazer, tem 
que ver como ele vai definir isso aí para o Município, agora quero deixar aqui 
a minha opinião que não devem tirar de uma parte igual o Ver. Delmir falou 
antes e eu prestando a atenção ele disse que este carro eles estão 
trabalhando com ele ainda. Então eu quero dizer que eu não quero ser 
responsável porque votei favorável no requerimento porque acho que é bom 
para o GRAVE e pode ficar faltando naquela área de serviço, então é isso que 
eu quero dizer acho que o Prefeito vai pensar muito bem para fazer isso aí, 
era isso muito obrigado. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Jorge 
que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Jorge: Eu queria aqui pegar agora o gancho 
do Ver. Flávio que se referiu as religiões, ao futebol, ao escândalo da Fifa, e 
as pessoas realmente vibram e vibram muito quando nós vemos o nosso 
time, a nossa preferência, lograr êxito, conquistar um título, vibramos muito. 
Mas quando o Ver. Flávio se refere as religiões eu pergunto nós vibramos da 
mesma forma quando nós estamos dentro da nossa igreja louvando aquele 
que veio ao mundo para salvar a humanidade, será que nós damos muito 
mais valor ao futebol do que ao próprio cristo? Hoje nós não devemos e acho 
que ninguém deve defender nenhuma bandeira de igreja não deve nem 
divulgar nenhuma bandeira de igreja, as razões que gerou as igrejas, então 
realmente o povo está descrente na sua maioria, em tudo no transito eu tenho 
que chegar primeiro porque eu tenho que chegar em casa primeiro, mas 
aquele que está correndo ao meu lado também quer chegar, ele também tem 
filhos, tem esposa e ele também quer chegar. Na questão de política na 
grande maioria as vezes é para seu próprio interesse, e esquecem que por 
trás disso tudo existe uma população que conta com o trabalho de cada um 
dos políticos para que este País seja melhor, e aí eu pergunto precisa de 
pessoas que ganham altos salários como Deputados, Ministros, Secretários 
de Estados, precisa lesar aos cofres públicos, tirar os recursos que poderia 
salvar uma vida e colocar no seu próprio bolso é lamentável, mas nós 
vivemos essa realidade hoje, é lamentável se o meu cargo que eu tenho de 
político e não está me servindo, não está me remunerando conforme eu 
deveria, conforme eu mereça eu largo fora, vou buscar outra coisa, a fazer 



outra coisa para mim fazer que me satisfaça, é lamentável, mas reflitam. Sr. 
Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. João que dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
João: Sr. Presidente, colegas vereadores, os funcionários desta Casa, nossa 
assistência, quero aqui deixar mais uma vez os parabéns pela organização do 
bingo do GRAVE na pessoa do Michel que foi um show ontem à tarde aquele 
calorão inclusive fora de época, tinha pessoas sentadas na rua na sombra da 
figueira, então ali ficou referendado que realmente o GRAVE é muito bem 
visto em Glorinha e cada vez mais será quando eles conseguirem outro 
veículo para ampliar os atendimentos. Quero também deixar registrado aqui 
que no dia vinte e dois do quatro estive com a Diretora Poliana da RGE e fiz 
uma reclamação a ela e já fazia uns bons meses que lá na Otacílio Soares 
em frente ao número trinta foi furtada um vão de poste foi levado a baixa 
tensão, e dali um tempo o Carlinhos fez a reclamação me passou o número 
do protocolo e não fizeram nada e neste meio tempo os malandros foram lá e 
levaram o outro vão de poste, então em dois vão levaram a rede de baixa 
tensão e inclusive está gravado nesta Casa que eu daria trinta dias para que 
a RGE recolocasse aquela rede novamente, se passou os trinta dias e eu 
liguei para a Poliana que me respondeu que aguardava o trabalho, então na 
sexta-feira agora passada foi constatado que foi feita a baixa tensão e agora 
está apara disponibilizar a iluminação pública, então aqui a gente cobra e 
agradece quando é feito um trabalho e temos que ter este discernimento. A 
questão da Corsan das ruas aqui do nosso Município eu acho que quem 
poderá fazer esse relatório e não sei se vocês concordam comigo que na 
época quem fiscalizava era a Secretaria de Obras então nada mais justo do 
que a Secretaria de Obras fazer este relatório e nos passar para esta reunião, 
usem maquinas fotográficas, façam um levantamento e nada mais justo do 
que eles ao invés de nós vereadores sair nas ruas tirando fotos, então cabe a 
Secretaria de Obras fazer este levantamento para ter um embasamento para 
essa reunião que vier acontecer, tomara que acontece e nós tenhamos 
resultados mas como tem aquele ditado que água mole em pedra dura tanto 
bate até que um dia fura né. O Ver. José Ferreira fez uma colocação sobre as 
ligações da Corsan de esperas no ano de 2013 eu tive uma reunião com o 
Antônio que era Gerente da Corsan sobre este trabalho em deixar as esperas 
que foi nos relatos, que ele não fazem muito isso que dá muitos problemas tu 
não sabe qual é o lado que a pessoa vai construir seu lote e a questão 
também é os furtos  de água, os gatos como eles tratam né, então por isso 
que não é feito essas ligações de esperas porque não se sabe quando a 
pessoa vai construir e então não é feito essa é a explicação deles achei até 
que razoável porque realmente se deixar um cano lá as pessoas podem até ir 
lá fazer um gato até de repente quebrar aquela mangueira e dar um 
vazamento e assim terá mais problemas. E sobre o problema que o Ver. 
Jorge comentou que a Corsan veio fazer a manutenção na caixa de água do 
Loteamento Popular, uma vez aconteceu comigo com a RGE eles foram 
trocar uma chave fuzil do transformador e a empresa foi trocou as chaves e 
deixou as caixas tudo no chão imediatamente passei e liguei para RGE e no 
outro dia a empresa mandou os funcionários que fizeram aquele serviço lá ir 
lá e executar a limpeza do terreno do local aonde foi, imagina se cada 
empresa que for fazer manutenção não ter o cuidado de recolher o lixo, então 
isso nós temos que cobrar E também foi lido nos expedientes que domingo 



agora a festa lá do Passo da Taquara e queria convidar a todos dia quatorze 
e ali servem um belíssimo almoço, seria isso e só para deixar registrado aqui 
que neste final de semana o meu glorioso Inter  venceu por dois a zero e 
nosso adversário não foi uto feliz. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito 
Ver. Almiro que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Almiro: Sr. Presidente, demais vereadores, 
quero também saudar a presença da Madalena e da sua amiga Oslanja, e 
estamos aqui de baços abertos, também o Vilmar e o Tiago que também são 
frequentadores assíduos aqui nesta Câmara, antes Presidente de me 
manifestar sobre meu descontentamento e acredito que os senhores também 
e estou sentindo saudades da nossa Fernanda que está com problema de 
saúde e por isso não tem frequentado a Câmara de Vereadores e a gente 
aqui na bem da verdade eu tenho as pessoas como membros da minha 
família e quando um servidor uma colega nossa, ou colega não aparece a 
gente sente aquele vazio, aquela falta, vamos desejar a ela que se recupere 
deste problema de saúde o mais rápido possível e voltar a ser aquela guria 
alegre e simpática como ela sempre foi. Eu também Ver. Flávio aqui 
mencionou e eu também fico triste com o escândalo tão grande no esporte 
aonde a gente tem uma paixão imensa pelo futebol, mas quando o escândalo 
é estrangeiro por incrível que pareça tem que ter um diacho de um Brasileiro 
metido em roubo, não temos essa sorte de estar livre nunca, tem que ter 
alguém e isso nos entristece, e dá uma impressão que estão nos tirando para 
trouxa, o dinheiro dominou o ser humano, a vontade de lograr o cara do lado, 
o vizinho da porta prevalece, e aqui nós estivemos recentemente Ver. Ademar 
no episódio do Mensalão, depois veio o escândalo da Petrobrás, e eu Ver. 
Ademar  eu confesso que eu tinha ciúme do seu partido porque até pouco 
tempo atrás eu não estou ironizando estou falando uma coisa que é real que 
a gente não via nenhum membro do PDT envolvido em algum escândalo era 
raro, pois não é que agora o Ver. Ademar um dia que teve uma discussão 
entre aspas, entre o Ver. Flávio aonde o Ver. Flávio apontou algumas 
questões e depois o Ver. João fez algumas intervenções e o Ver. Ademar 
disse para o Ver. João que tinha passado a tarrafa lá em Brasília e tinham 
pegado todos os PP em uma tarrafada, o PP foi pego com uma tarrafa e para 
pegar os PDT largaram uma boia loca e agora estão pegando os Deputados 
do PDT com a boia loca, armaram a boia loca e foi o Prefeito de Montenegro, 
o ex-presidente da Assembleia Legislativa e agora este Deputado que 
infelizmente um Médico muito bem conceituado na Cidade de Passo Fundo 
se mete, é como disse o Ver. Jorge que vontade de ter dinheiro ilícito se não 
precisa. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Delmir. Faz o 
uso da palavra o Ver. Delmir: Voltando ao futebol aqui Ver. Almiro isso não 
é sorte, time bom não é comprado, o senhor falou em dinheiro futebol e não 
sei o que, que eu não entendi muito bem mais pelo que entendi o senhor 
disse que o Inter está comprando seus adversários, não foi isso? Não foi? 
Então me desculpe. Vamos voltar a este Deputado do PDT que o senhor 
estava falando aí, o partido do PDT não tem nada a ver com isso porque um 
homem que é um médico bem-conceituado na sua Cidade tem um salário de 
Deputado que é um baita de um salário, as regalias que tem, quantos 
funcionários tem em um Gabinete de Deputado e o cara ainda precisar pegar 
uma parte lá do salariozinho dos funcionários, dos empregados, mas o Ver. 
Jorge falou ali muito bem e eu até ia apartear ele mas é que eu sou meio 



grosso vereador eu sei que sou meio grosso até entendi mal o Ver. Almiro ali, 
mas o mundo perdeu o respeito mesmo vereador, as pessoas só pensam em 
dinheiro, é só dinheiro, o mundo está assim que não dá mais para a gente 
acreditar em ninguém, é só interesse, pelo amor de Deus isso que somos 
vereadores de Glorinha do interior de Porto Alegre que não tem nada a ver, 
agora tu vai em Brasília aonde tu vê tudo aquilo ali de perto e essa 
reportagem de hoje na RBS o senhor vai ver que vai vir muita coisa pra fora, e 
não é só o partido do PDT, vai ter partido do PSD, PSDB, PMDB, por que lá 
onde os cara estão mexendo no velocímetro disseram que tem vários carros 
que vão fazer aquilo ali, então o senhor imagina quantos Deputados que a 
gente votou, que gosta dele está fazendo aquilo ali aumentando cinco, dez mil 
quilômetros é que o nosso mundo virou uma coisa que não dá para dizer, 
voltando neste Deputado o cara tem um salário de vinte e tantos mil por mês 
de Deputado, medico bem conceituado tem a clínica dele uma coisa que não 
dá para dizer que o cara vai pegar aquelas maçaroquinhas de dinheiro ali né, 
que não precisava fazer aquilo ali e podia pegar aquilo ali e doar para alguém 
né, o troço ficou terrível. Mas o que ele pensa, o que é a cabaça dele, será 
que ele pensa “bá não vou precisar mexer naquele meu salário de Deputado, 
vou poupar ele”, e para que? Para um dia morrer e colocar dentro, certo. Sr. 
Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da 
palavra o Ver. Flávio: Eu já falei anteriormente e acabei não me reportando 
nesse assunto que me marcou muito, uma coisa acontecida neste País 
ontem, um grupo de calhordas patrocinados por alguém que tenha interesse 
de desmontar a família, que aliás muita gente tem, poderosos deste País, 
ontem nos deram um grande presente aonde transformaram Jesus Cristo na 
cruz em uma figura completamente diferente daquela imagem original a qual 
nós louvamos, que a pouco o Ver. Jorge que falou muito bem, faltando com o 
respeito e vim nesta tribuna para isso, não existe mais respeito no nosso País 
em nada. Um grupo de gay, lésbicas e não sei quem mais que queira dar o 
adjetivo que queira, onde trouxe Cristo Jesus em uma cruz com seios o que 
não é nenhuma aberração pelo contrário nós todos somos originários de 
Cristo e de uma mulher e que nos amamentamos naqueles seios, mas uma 
afronta não só a Cristo mas as mulheres demonizando, satanizando o nosso 
Pai e a nossa Mãe, isso é muito triste vereadores falta respeito, e o 
patrocinador deste desrespeito tem nome e sobrenome há vinte anos atrás os 
gays estavam dentro do armário, e hoje somos nós que temos que ir para 
dentro do armário porque se não vamos cair na conversa deles, isso é uma 
tristeza o que está acontecendo neste País, isso é uma tristeza, os valores 
estão invertidos, pai com pai e mãe com mãe, e me desculpem a palavra 
grotesca que eu vou usar agora mas querem que as nossas crianças aceitem 
que o pai e a mãe delas tenham pênis ou vagina. Isso é uma realidade que 
precisamos discutir, mas é triste nós termos que sobreviver com a situação, e 
isso tem patrocínio e todos vocês sabem quem patrocina isso e quer o 
desmonte das famílias, quem quer que nós vamos para o buraco, e isso tem 
nome e sobrenome e faz pouco tempo que está aí mais ou menos doze anos 
mais ou menos que querem acabar com as famílias, e ontem deram mais um 
exemplo. A Marcha para Jesus teve muita gente, mas na viadagem tinha 
mais, infelizmente. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. 
Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: Aproveitando essa oportunidade 
de dizer que o nosso Município contribui muito para que isso aconteça para o 



desmonte das famílias, quando nós não temos mais o direito de ter nas 
escolas comemoração do dia das mães, nós não temos o direito de 
comemorar uma páscoa na escola, nós não temos o direito, as nossas 
crianças não têm mais este direito, o nosso Município está contribuindo. Eu 
ouço de professores, de pais, de mães, reclamando isso, a criança não tem 
mais aquela formação de poder no dia das mães, as professoras e os 
professores ensinavam as crianças a fazer um cartãozinho para oferecer para 
a mãe e para o pai, e nós não temos mais este direito, nós não temos mais o 
direito, as nossas crianças não podem mais ouvir lá na sala de aula, não 
precisa defender uma bandeira religiosa, mas que tenha o momento de 
reflexão com os alunos para que eles possam aprender alguns valores da 
família e isso o nosso Município perdeu, barrou, alguém se achou no direito 
de barrar isso, e eu já fiz matéria aqui na Câmara contra a festa das bruxas 
nas escolas isso eles faziam, isso é um absurdo aonde é que está a cultura 
religiosa do nosso povo, independente de bandeira religiosa não precisa 
chegar lá e dizer eu sou Brasil para Cristo, eu sou Assembleia de Deus, eu 
sou Católico, sou Protestante, sou isso e aquilo, não precisa isso. Basta pegar 
o aluno e aconselha-lo para bem, basta fazer isso, e basta ensinar ele que o 
pai e a mãe tem valor e que a família dele tem valor e isso não está mais 
acontecendo dentro do nosso Município e é culpa nossa, digo nossa porque 
eu sou vereador aqui e eu não posso mudar isso mas tem gente que pode e 
não quer. Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: Obrigado Ver. Jorge, é 
realmente a palavra mais certa é que se mudou os valores da sociedade 
brasileira, o ser humano perdeu o rumo, o modernismo veio em nome do 
modernismo se perdeu o sentimento, é uma vida pior do que uma vida 
selvagem porque os animais se respeitam mais do que os seres humanos 
hoje estão se respeitando, essa é uma grande verdade. Sr. Presidente: Ver. 
Almiro concede uma parte ao Ver. e Presidente Leonardo. Faz o uso da 
palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Eu não posso de deixar de me 
solidarizar com as palavras do Ver. Jorge que realmente essa realidade que 
foi relatada pelo vereador nos entristecem, são vários pais que se queixam de 
não poder comemorar essas datas comemorativas com os filhos na escola 
nem Natal e nem em festas Juninas se podem mais comemorar nas nossas 
escolas, não se pode ser falado pelas professoras, e isso é uma cultura que 
vem de berço e acho que as crianças não podem perder, e não podemos 
incentivar a perder essas origens e sim temos que fomentar, e desta forma 
está sendo tirado e quem vai perder é o futuro das nossas crianças. Ver. 
Almiro isso nos entristece muito e eu gostaria de saber a sua opinião sobre 
esse assunto porque a Câmara deve se mobilizar sobre essa situação. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: Eu sou amplamente favorável a 
família, sou daqueles que ainda que no meu tempo que frequentei a escola, e 
eu tenho muita saudade e até me emociono quando falo da minha professora 
Jane Cardoso que hoje é falecida mas tenho a maior lembrança porque foi ela 
quem me ensinou a dar os primeiros passos como gente, foi ela que me 
orientou, e era uma pessoa que aonde ela tinha autonomia e quando um pai, 
um exemplo rapidamente o Ver. Jorge também foi aluno, o Ver. Ademar de 
um professor que nas quais eles tinham este conceito, essa maneira de agir 
quando alguém ia matricular um filho na escola do Imbiruçu a mãe ia lá 
matricular e a falecida professora a Jane Cardoso ela dizia: “Dona Maria na 
sua casa a senhora manda no seu filho aqui dentro da aula eu sou a 



responsável ele vai ter que atender as orientações.” Infelizmente isso nós 
perdemos e nós temos exemplo Presidente de alunos que a dez dias atrás 
um aluno ali com doze anos entrou dentro da sala de aula com uma 
espingarda para dar um tiro na professora, um aluno com doze anos queria 
dar um tiro na professora aqui em Alvorada, vocês vejam qual é o 
entusiasmo, a vontade que vai despertar de uma educadora ou de um 
educador se ele não pode e nós precisamos dizer isso que se uma professora 
apenas reprender o aluno é o suficiente para a mãe ir lá na escola e 
desagravar aquela pessoa, aquela professora, humilhar aquela professora e 
se possível entrega para as autoridades como ela é uma péssima professora, 
infelizmente a ordem foi para o lixo, e a anarquia está crescendo a cada dia 
neste País, infelizmente essa a realidade para a nossa tristeza. Sr. 
Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Ademar que dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Ademar: Obrigado Sr. Presidente, nas Explicações Pessoais devo agradecer 
a presença do Vilmar e do Tiago, nosso amigo ali o Maicon, o Seu Eli, a 
Madalena e a sua colega, as nossas secretárias, nosso motorista e os 
vereadores e a imprensa que estava aqui e já saiu. Sr. Presidente retornando 
ainda as discussões das matérias votadas, aonde o Ver. Jorge recebeu uma 
ligação do Secretário de Obras pedindo socorro a respeito dos estragos que a 
Corsan fez e faz muito e também quando a gente vai pedir uma ligação de 
água, qualquer coisa que se for fazer tem que pedir uma autorização na 
Prefeitura pagar uma taxa de aberturas de valas, então por tanto um pouco 
meio descabido este pedido de socorro, eu não sei em que tese mais, mais 
ou menos por aí. Sr. Presidente a informação do Ver. Flávio e os seus 
argumentos em seu discurso ele fala de cento e duas mortes neste final de 
semana prolongado, só nas Estradas Federais e isso tem um custo para a 
união evidentemente porque são com certeza digamos cento e duas pensões 
por morte que a união vai ter que arcar, invalidez para aqueles que ficarem 
machucados, sem contar as Estradas Estaduais ao longo desses vinte e seis 
Estados e o território que é Brasília, então não a controle na corrupção, não a 
controle na ética e moral, o povo está se matando mais que qualquer guerra, 
é uma coisa impressionante. E nós falávamos também a respeito da Fifa, em 
1998 o Congresso Nacional ele começou uma CPI para apurar os desmandos 
da CBF a nível Nacional e com certeza iria respingar laços, tentáculos na Fifa 
e essa CPI não deu em nada porque naquela oportunidade eu não lembro 
quem era o Presidente da CBF, mas era o Ricardo Teixeira se não me 
engano e ele parece que colocou a mão em cima e disse “calma que aqui eu 
domino”, e a CPI morreu. Agora com a investida dos Americanos achando 
que basta, chega né, quando a Copa do Mundo da África do Sul foi comprada 
que ofereceram mais dinheiro que dez milhões de dólares que foi o País 
chamado Marrocos, então quem paga mais leva né, e com certeza deve ter 
acontecido com o Brasil porque o sete a um que o Brasil levou da Alemanha 
não desmerecendo está meio esquisito e mal explicado também, que isso vai 
vir à tona. Mas também queria falar sobre a perversidade das pessoas, os 
caras querem ser homossexuais, lésbicas, mas podem ser para lá, mas não 
venham atormentar a sociedade Brasileira não é só o Governo que está 
incentivando, nós temos o principal veículo de comunicação que é a rede 
globo está proibido fazer uma novela sem ter veado e lésbica, está proibido, 
qualquer coisa que tem na rede Globo tem que ter, e agora felizmente parou 



esse Big Brother então este também tinha que ter no mínimo dois para 
completar a turma, meu Deus do céu um incentivo. Outra coisa os meios de 
comunicação, a nossa RBS ela dá incentivo também a este tipo de coisa 
achando que é normal, o normal é uma mulher e um homem, um homem e 
uma mulher, dois homens não é normal e duas mulheres não é normal, não 
está escrito isso na bíblia em lugar nenhum, e querem investir em nós que 
isso é legal, que dois homens podem casar e adotarem um filho e aí quando 
perguntarem e sua mãe cadê? Ele vai olhar para os dois barbados, enfim isso 
indigna a gente, como também indigna senhores vereadores, senhores 
presentes daquele vereador lá do Norte que fez uma declaração a quinze dias 
atrás que disse que se não roubasse não tinha como ele sobreviver e ele 
estava ganhando quinze mil e seiscentos reais por mês, ele recebia quinze 
mil e seiscentos reais por mês e ele disse que ainda tinha que meter a mão 
por que se não, não tinha como sobreviver. Infelizmente senhores o meu 
partido e aí falando no tarrafado foi um modo de falar e não voltando a essa 
matéria, porque a gente também tem que respeitar os colegas, mas os 
partidos as vezes eles não têm a culpa de um safado, sem vergonha, e aí o 
partido passa a ter culpa se o partido juntamente com a Assembleia 
Legislativa não cassar e não expulsar este Deputado do PDT que é um cara 
rico um dos médicos mais bem renomados de Passo Fundo e que se achou 
no direito de passar a perna. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte 
ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: Só para lhe ajudar um 
pouquinho, o Ver. Delmir tem um ditado “é uma vergonha”, e realmente é uma 
vergonha como é que se adultera o velocímetro de um veículo em cinco mil 
quilômetros no mínimo quinhentos litros de combustível e como é que se 
consegue a nota, então a conivência lá no posto com alguém, a prestação de 
contas e este carro tem que ter abastecido e para ter essa verba indenizatória 
tem que ter a nota fiscal, então é muito grande o rolo, mas dizem que vai vir 
mais por ai e espero que a tarrafada não pegue só os nossos desta vez, 
porque a boia loca está rodando ai. Mas é uma vergonha para nós políticos, a 
gente chega em qualquer lugar e se as pessoas falarem dos políticos 
generalizaram todo mundo e temos que ficar bem quietinhos e ouvi-los. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: Eu só queria dizer que nós somos 
diferentes, carregamos o mundo nas contas e não reclamamos, hoje tomei a 
liberdade de pedir para as meninas tirarem xerox de uns documentos que a 
manhã as oito horas tenho que ir a Santo Antônio, é de um agricultor que vai 
se aposentar e eu queria perguntar quando é que eu vim aqui tirar xerox? 
Nunca vim, sempre tirei do meu bolso, pagando do meu bolso, mas a nossa 
máquina está estragada e tive que vir me socorrer aqui, mas venho fazendo 
isso a vinte e sete anos assim como os demais vereadores fazem, e esses 
safados se acham no direito de passar a mão e ficar do jeito que está. Agora 
se a Assembleia Legislativa do Estado não tomar uma atitude e não expulsar, 
cassar este Deputado eles estão coniventes e também estão com o rabo 
preso. Com relação ainda ao evento de ontem eu vou continuar se Deus 
quiser sendo homem e sendo macho. Sr. Presidente: Não havendo mais 
Vereadores inscritos nas Explicações Pessoais, eu encerro a presente 
sessão, agradeço a presença de cada um dos senhores e senhoras, e 
convido para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no próximo dia quinze 
de junho de dois mil e quinze (15/06/2015) as 18hs aqui no Plenário José 
Marques Cardoso.  



 
 

 

 

 

___________________________________ 
Carlos Leonardo Vargas Carvalho 

Presidente 

 

 

 

________________________________                
_______________________________ 

Ver. Jorge Fagundes da Silva                                 Ver. Jose Flávio Ckless 
Soares 

 

 

 

 

____________________________                 
________________________________ 

Ver. Ademar, de Oliveira                                  Ver. Almiro Alíbio Mödinger 

 

 

 

 

_______________________________                   
_________________________________ 

Ver. Delmir Euclides de M. Maciel                                      Ver. Jairo Assis da 
Silva 

 

 

 

 

__________________________________           
__________________________________ 



Ver. João Carlos Soares                                             Ver. José Ferreira dos 
Santos 

 


