
Ata n° 018/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 
realizada no dia primeiro de junho de dois mil e quinze (01/06/2015), 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 26, verso 24. Sr. 
Presidente: Obrigado Ver. Flávio, agradeço a presença de todos, colocamos 
em discussão a Ata da Sessão Ordinária Nº 016/2015, havendo alguma 
discordância, manifestem-se para colocar em votação. Os Vereadores que 
aprovam a Ata Nº 016/2015 permaneçam como se encontra, os contrários 
manifestem-se levantando. Aprovada por unanimidade. Peço 1º Secretário 
que faça a leitura dos Expedientes Recebidos. 1º Secretário: Expedientes 
Recebidos para sessão do dia 01/06/2015, Requerimento N°017/2015 de 
autoria do Ver. João; Informativo-Comunicado N°40547/2015 do 
Ministério da Educação; Convite- Comissão de Cidadania e Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa; Convite- Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa; 
Convite-Assembleia Legislativa-Fórum; Convite- Comissão de 
Agricultura, pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa. Sr. 
Presidente: OF. GP. N°028 e 048/2015 de autoria do Poder Executivo 
Municipal (PL N°004/2015); peço ao 1° Secretário que faça a chamada para 
inscrição e discussão do PL N°004/2015. Suspendo a Sessão por tempo 
indeterminado para as comissões exalarem seus pareceres. Retomando a 
Sessão: Solicito ao 1° Secretário que faça a chamada para inscrição dos 
colegas vereadores para discussão do PL N°004/2015 de autoria do Poder 
Executivo Municipal. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o PL 
N°004/2015 na seguinte ordem: vereadores do PP, PTB, PMDB, PSDB, PSD 
e PDT, consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. Ademar dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente ao PL N°004/2015 o Ver. Ademar: 
Nos Expedientes Recebidos o PL N°004/2015 que aqui está datado dia 16 de 
março de 2015, este projeto veio a Casa e ele recebeu o parecer contrário do 
nosso Jurídico e ele voltou para o Executivo em uma negociação aonde o 
Executivo Municipal poderia trocar algumas partes porque não falava do 
tempo né, não falava do tempo do convenio. E ele volta a Casa com mais um 
detalhe que diz: Este projeto autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
convenio com a Associação Riograndense de Empreendimentos e 
Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER, enfim a clausula 6.1 diz: O 
presente instrumento entra em vigor a contar de primeiro de janeiro de dois 
mil e quinze ficando revogado a partir de sua vigência todos os anteriores 
convênios e/ou contratos efetivos, termos aditivos eventualmente celebrados 
entre as partes com o mesmo objeto do presente. Enfim no seu parecer 
Jurídico, no seu projeto o nosso Jurídico da Casa ele faz um parecer bastante 



extenso, detalhado e lá em baixo ele diz o seguinte: Diante do exposto 
opinasse pela impossibilidade de celebração de convenio entre a EMATER e 
o Município tendo em vista a atribuição de efeitos retroativos previsto na 
cláusula sexta da minuta do convenio item 6.1 acostados ao projeto de lei em 
análise é o parecer dia vinte e três de março de dois mil e quinze. Sr. 
Presidente, nós conversamos novamente com nosso Jurídico conversamos 
entre os vereadores e chegamos ao seguinte entendimento no parecer que 
nós fizemos no livro de pareceres, nós fizemos o parecer com ressalvas e 
anunciamos ali no parecer a ressalva o Poder Executivo Municipal que está a 
descoberto este convenio desde primeiro de janeiro até agora, por tanto já se 
passam cinco meses eu não sei como o Executivo está efetuando os 
pagamentos do tal convenio, porque não existe. A retroatividade agora não 
segura o Executivo Municipal de um possível apontamento do Tribunal de 
Contas, razão pela qual eu ponderei alguns vereadores aí de que este projeto 
voltaria para o Executivo novamente, ele voltaria para lá e voltaria já com a 
data de hoje e os pagamentos se foram feitos passariam pela Câmara como 
indenização, falando com o Líder do Governo achamos por bem votar do jeito 
que está que teve tempo desde de 16 de março para eles arrumarem e não 
arrumaram, então a culpa não é dessa Casa Sr. Presidente e Líder do 
Governo Almiro, então vamos fazer a nossa parte e não queremos cessar 
este convenio e não queremos que essa Casa seja culpada por não refazer o 
convenio com a EMATER. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores 
inscritos coloco em votação o PL N°004/2015 de autoria do Poder Executivo 
Municipal, Aprovado por unanimidade o PL N°004/2015. Passamos para 
apreciação do plenário o PL N°020/2015 de autoria do Poder Executivo 
Municipal solicito ao 1° Secretário que faça a chamada para inscrição dos 
nobres colegas vereadores. 1° Secretário: Ordem de inscrição para uso da 
palavra referente ao PL N°020/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, 
vereadores do PP, PTB, PMDB, PSDB, PSD e PDT, não consta vereador 
inscrito. Sr. Presidente: Coloco em votação o PL N°020/2015 de autoria do 
Poder Executivo Municipal, Aprovado por unanimidade o PL N°020/2015. 
Passamos para o Requerimento N°017/2015 de autoria do Ver. João, o 
vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao 
Requerimento N°017/2015 o Ver. João: Sr. Presidente, colegas vereadores, 
funcionários desta Casa, nossa assistência, venho através deste 
Requerimento pedir que a Secretaria da Saúde faça um convenio, um termo 
de parceria com o hemocentro de Porto Alegre para coletas de sangue, hoje 
já existe no Município vizinho Gravataí inclusive já fui doador em uma 
oportunidade, o ônibus do hemocentro vem até Gravataí coletar sangue. 
Vimos naquele episódio que aconteceu em seis, ou sete de janeiro não 
lembro muito bem a data daquele ônibus da Unesul que se viu a solidariedade 
deste povo glorinhense. Então através deste pedido com a Secretaria 
Municipal de Saúde que seja feito este convenio para que este ônibus venha 
a cada dois, três meses ao Município para que as pessoas possam se 
solidarizar porque existe em determinada época os estoques de sangue do 
hemocentro ficam em baixa e nada mais justo que venha essa unidade móvel 
coletar o sangue em Glorinha para sim salvarmos vidas, até porque todos os 
documentos do nosso Município e da Câmara tem doe órgão, doe sangue, 
salve vidas e acho que nada mais justo que o Município faça a sua parte para 
que o hemocentro mande uma unidade móvel até este Município. Sr. 



Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da 
palavra o Ver. Ademar: Eu vou ler novamente para ver se eu entendi bem, 
que seja realizado um estudo da viabilidade técnica e financeira no sentido de 
que seja celebrado um convenio entre o Município de Glorinha e o 
hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, cuja finalidade é a prestação de 
serviço especializado na coleta de sangue nesta Cidade, ok, coleta de sangue 
nesta Cidade e eu pergunto e pode me responder depois é um ônibus que 
vem cá com o maquinário dentro para poder retirar o sangue? Ou é o ônibus 
que vem cá cadastra o pessoal e leva para fazer assim como em Gravataí 
que sai o ônibus no mínimo três vezes por semana e vai para o hemocentro 
para o pessoal totalmente de graça a ida e a volta? É essa a dúvida que eu 
tenho, mas eu creio que é o ônibus que vem de lá e cadastra o pessoal aqui 
embarca todo mundo vai lá doa o sangue e traz o pessoal de novo para as 
suas residências novamente. Retoma o uso da palavra o Ver. João: Muito 
bem vereador agradeço seu questionamento, é para o ônibus vir a Glorinha e 
fazer a coleta aqui, hoje eles estão equipados e inclusive já doei em Gravataí 
que o ônibus vem e faz a coleta no próprio ônibus. E eu creio que se fizer isso 
de três, a quatro vezes ao ano é de suma importância para a nossa 
comunidade que hoje em dia com as redes sociais aí as pessoas se 
comunicam mais fácil como falei anteriormente aqui da questão do acidente 
ali da Unesul, quantos doadores o Município transportou até Porto Alegre 
para fazer a sua doação só que tinha questão de horário que aos sábados lá 
eles trabalham em horário reduzido, então eu creio que se houver esse 
entendimento seria bem mais prático as pessoas fazer a sua doação e com 
certeza irá contribuir com os estoques do hemocentro. Então conto com a 
colaboração dos vereadores para que seja aprovada e remetida ao Senhor 
Prefeito. Sr. Presidente: Coloco em votação o Requerimento N°017/2015 de 
autoria do Ver. João, Aprovado por unanimidade. Não havendo mais 
expedientes na Ordem do Dia passamos para as Explicações Pessoais, peço 
ao 1° Secretário que faça a chamada para inscrição para o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais. 1° Secretário: Inscrição para os 
Explicações Pessoais na seguinte ordem: Vereadores do PP, PTB, PMDB, 
PSDB, PSD e PDT, encontram-se Vereadores inscritos. Sr. Presidente: 
Primeiro vereador inscrito, Ver. Almiro dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Almiro: Sr. Presidente, 
demais vereadores que compõem a mesa, meus presados colegas e amigos 
vereadores, quero também dar uma saudação aos nossos colegas servidores 
da Casa, quero também saudar a presença do Jornal de Glorinha na pessoa 
da Sandra e da Clarice, da filhota do Ver. João, quero agradecer a presença 
do Vilmar e do Tiago. Nós temos uma ordem de inscrição e hoje eu rompi a 
minha ordem de inscrição e quero diante mão dizer aos nobres colegas 
vereadores que se há coisas que faz parte deste nobre cidadão, desse 
humilde cidadão aqui é a franqueza e a seriedade. Quero dizer que não sou 
um cara desequilibrado, mas quero dizer que meu corpo é igual ao corpo de 
outras pessoas que é composto de carne e osso, porem o meu coração é azul 
e dos outros são vermelhos, digo isso evidentemente para descontrair um 
pouquinho, meu caro Ver. Flávio por qual eu tenho um respeito e admiração 
muito grande, mais uma vez adentrou nesta Casa, que não é minha, não é 
dos vereadores, não é dos servidores, essa Casa é do povo de Glorinha, e 
por que não dizer de qualquer brasileiro que querer entrar aqui dentro e as 



portas evidentemente tem que estar abertas. Mas é pela segunda vez que 
entra um cidadão nas dependências da Câmara de Glorinha para denegrir a 
minha imagem e me prejudicar. Eu não sei meus colegas vereadores se eu 
deveria de me calar covardemente ou me manifestar coisa que tenho por 
habito que foi o que fiz e eu estava juntamente com o Dr. Adriano e o Ver. 
Jairo e esse cidadão diversas vezes falou meu nome trazendo fatos que não 
deveriam, que são fatos esgotados, coisas que já passaram, mas ele tem este 
habito que desde que chegou em Glorinha alguém ele pega para tirar como 
idiota e eu nunca ninguém na minha frente, ninguém vai ser mais gente do eu, 
não sou ninguém santo mais que ninguém, não sou mais do que ninguém e 
duvido que tenha nesta Casa pessoa mais humilde do que eu, duvido, e eu 
também invoco aqui o testemunho do Ver. Jorge que fomos criados com mais 
ou menos a mesmas disciplinas, as mesmas dificuldades, mas que se traz 
dentro, o Ver. Ademar também foram os vereadores que tive um convívio 
mais direto na infância. E agora vem uma pessoa aqui e procura querer 
denigrir a minha imagem e isso não vai acontecer, não me calarei nunca, 
nunca. Mas na verdade Presidente não vim aqui só para falar, não vou falar o 
nome deste cidadão porque se eu mencionar o nome dele sou obrigado a 
escovar os dentes logo em seguida, que me suja a boca, mas a minha vinda a 
tribuna meus colegas vereadores, Jornal e assistência eu quero publicamente 
assumir, o Presidente agiu como deveria de agir pedindo calma, a minha 
vinda a tribuna é pedir desculpas para meus colegas vereadores que eu não 
consegui me conter com essas agressões, e diante mão quero dizer que não 
vou me conter nunca porque este cidadão Ver. Leonardo, pegou implicância 
comigo por causa do Ver. Jairo uma vez fez uma coisa que foi para o Jornal e 
avacalhou com a vida do Ver. Jairo, e na semana seguinte tomei as dores do 
Ver. Jairo e fui para a tribuna e disse que ele tinha que ser vereador para 
dizer o que ele disse do Ver. Jairo na imprensa do nosso Jornal. Sr. 
Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da 
palavra o Ver. Ademar: Eu creio que o senhor, é uma grandeza pedir 
desculpas para o Presidente, porque eu não sei não estava aqui, mas 
nenhum cidadão deste Município, ou fora dele tem o direito de vir aqui dentro 
da Casa do povo, embora sendo a Casa do povo e agredir em palavras 
qualquer um de nós vereadores, qualquer um de nós secretários aqui, 
secretárias, nosso motorista, nosso Assessor Jurídico, aqui é a Casa do povo 
mas aqui tem que se portar com respeito assim diz a lei, e esse pelo que sei 
não é a primeira vez que ele sobe as escadas da Câmara tentando denigrir a 
imagem de alguém, eu tenho uma amizade com ele mas não concordo com 
as atitudes dele, e a atitude que fez hoje aqui com o senhor pelo que me 
contaram não são dignas de um cidadão que está aqui que é um servidor 
municipal, eu compadeço e compartilho com a sua indignação. Retoma o uso 
da palavra o Ver. Almiro: Então para encerrar quero lembrar vocês que 
estou a quase vinte anos nesta Casa e aqui passaram diversos servidores 
nesta Casa, e isso eu digo cada um de nós tem um pensamento e eu digo do 
tamanho da minha humildade que todos, todos os servidores do servente até 
o Jurídico desta Casa, nos longos tempos que estou aqui na Câmara de 
Vereadores, eu nunca ofendi um funcionário e nunca determinei que fosse 
feito alguma coisa, que está ai as gurias que são testemunhas, Presidente eu 
sempre peço se dá para fazer, eu não sou cidadão para fazer cumprir ordens, 
eu peço, vocês são testemunhas que eu nunca fiz uma convocação com 



secretários no meu tempo de Presidente eu sempre dizia vamos convidar, 
porque eu sou vereador passageiro, amanhã ou depois nas próximas eleições 
posso não concorrer, ou concorrer e não me eleger, e serei um cidadão como 
era antes, e como sou hoje apenas aqui eu exerço um mandato como 
vereador, que quem me delegou este poder foi o povo, agora um cafajeste, 
salafrário que entrou ontem aqui na Glorinha vim aqui denigrir a imagem de 
um vereador seja ele qual for o vereador, porque eu entrei nesta rota de 
colisão por causa do Ver. Jairo, quando ele foi para a imprensa denigrir o Ver. 
Jairo, essa foi a razão e ele ainda se dizia meu amigo e foi no Ministério 
Publico me denunciar ai vocês imaginam se esse ordinário fosse inimigo o 
que ele não faria. Então Presidente quero pedir desculpas a todos os 
senhores. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz 
o uso da palavra o Ver. Flávio: Quero dizer vereador que cheguei na Casa 
exatamente no momento em que estava acontecendo o episódio e que depois 
eu vim aqui para a minha mesa, e o senhor veio tinha dado uma saída e eu vi 
que o senhor deu a oportunidade se o cidadão quisesse falar em particular 
com o senhor e parece que ele não quis. Mas eu quero lhe dizer vereador que 
quando o senhor subiu de novo para o plenário o senhor estava bastante 
mudado a sua cor, inclusive o senhor estava bastante incomodado e isso me 
chamou a atenção até porque eu não gostaria que o senhor estrasse neste 
tipo de estresse é preciso preservar este coração azul que o senhor tem, e 
como o senhor falou a pouco é um assunto que já foi esgotado inclusive, 
então o senhor não se incomode mais com esse assunto, até pode se 
incomodar-se com outros vereador mas o senhor não deve se incomodar 
sobre este assunto pois me parece que este já foi muito bem resolvido 
inclusive no local que deveria ser. Então vereador o que me faz eu vir a 
tribuna dar uma solidariedade ao senhor e dizer que nós vereadores que 
temos um mandato infelizmente as vezes estamos sucedidos a este tipo de 
situação, que normalmente são pessoas que não tem escrúpulos, que vem de 
uma forma rasteira incomodar, então eu peço ao senhor que se incomode 
mais que daqui a pouco mais se acalme-se e volte para a sua casa e amanhã 
e depois volte a fazer o seu grande trabalho que vem fazendo a muitos anos 
nesta Cidade. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Delmir. 
Faz o uso da palavra o Ver. Delmir: Eu venho a está tribuna ser solidário ao 
senhor e dizer que é uma vergonha, que em nosso Município tem acontecido 
algumas coisas e as vezes eu brinco aqui e chamo o Ver. Ademar de Prefeito, 
mas eu não quero ser Prefeito nesta Cidade porque ninguém respeita o 
Prefeito, eu me criei de uma maneira que muitas vezes eu tive alguma 
empatia com algum vereador nesta Casa, mas nunca eu levantei, e disse um 
ai para um vereador na rua ou qualquer lugar, e principalmente aqui dentro 
desta Casa e que a gente já ouviu do Prefeito aqui das pessoas ameaçarem o 
Prefeito, agora aqui o Ver. Almiro é uma, duas o cara vem aqui dentro e xinga 
o vereador o que é isso, pelo amor de Deus cadê o respeito, tem que é 
chamar a polícia Presidente o dia que acontecer situações desta ai, chama a 
polícia e enquadra um cidadão desse ai. Porque um dia que eu não for mais 
vereador e eu entrar nesta Casa vou entrar e sentar ali e ficar escutando bem 
quietinho, que é o certo e se eu tiver que dizer alguma coisa diz na rua, mas 
eu acho que em quanto tiver mandato ele é uma autoridade. Ver. Almiro o 
senhor pode ter certeza que sou solidário ao senhor e vou ser sempre, com 
qualquer um dos vereadores que estão aqui nesta Casa. Retoma o uso da 



palavra o Ver. Almiro: Eu quero fazer mais um reparo e dizer que o 
Presidente e o Vice-Presidente agiram com diplomacia conforme o caso exige 
e eu não poderia que eles agissem de outra maneira para tentar 
contemporizar e deixar, ai um cidadão desses eu não estava na reunião mas 
ouvi ele falar que se não fosse atendido a proposição que ele estava 
querendo trazer para esta Casa que ele iria contratar um carro de som e ia 
dar o nome dos vereadores que votassem contra a preposição dele, agora eu 
pergunto para vocês é gente de qualidade que ameaça com coisa como se 
aqui vamos votar por pressão, imposição de um idiota desses. Sr. 
Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da 
palavra o Ver. João: Eu quero me solidarizar com o senhor que eu estava 
presente ali e fiquei observando e realmente ele veio a esta Casa para nos 
intimidar, a conversa dele que ia colocar um carro de som, mas está na índole 
dele o sistema dele trabalhar é este aí mesmo, ele acha que só ele conhece 
tudo de lei e que mora em Glorinha a poucos anos e ele sabe tudo, tudo. 
Então ele veio dar o recadinho dele e tentar nos intimidar, botar pressão, mas 
nós não vamos votar sobre pressão, deixa ele na rua aí, mas certas coisas 
não valem nem apena nós estar falando nesta pessoa aqui temos que discutir 
outras coisas, outros fatos mais relevantes para o Município de Glorinha, não 
vale apena estar conversando e nem citar o nome desta pessoa que o senhor 
disse que não vai citar. Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: A minha 
vinda só trouxe o fato porque queria pedir desculpas para a direção da Casa e 
para os nobres colegas vereadores e para os funcionários que assistiram, a 
minha vontade e até ia pedir permissão para me retirar coisa que não 
precisou, mas vou tentar me controlar e vou escutar meus colegas 
vereadores, e mais uma vez eu peço desculpas a vocês e estarei sempre à 
disposição para quilo que for para crescer e a grandeza da Casa estarei 
sempre à disposição. Sr. Presidente: Ver. Almiro não precisa pedir desculpas 
a Presidência e a Mesa Diretora entende a situação e nós também nos 
sentimos constrangidos com a situação. Próximo vereador inscrito Ver. 
Ademar que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Ademar: Sr. Presidente o Ver. Almiro está um 
pouco indignado e com a sua razão, em torno de uns, ainda no ano passado 
a gente fez um projeto da ficha limpa que saiu nas redes sociais, mas eu 
precisava do amparo popular eu não ia colocar sozinho, depois de uma 
grande pressão que vem aumentando cada vez mais. Tem um grande amigo 
meu que se passar o projeto ficha limpa e vier a está Casa ele vai ficar fora, 
mas ele mesmo disse não tem problema pode mete. E aí o que eu fiz aqueles 
que mais criticavam os vereadores, aqueles que mais criticavam, aqueles 
secretários que estão de forma indevida foi exatamente para aqueles que eu 
entreguei uma cópia da ficha limpa para cada um pedirem e colocarem as 
assinaturas, saírem colocando as assinaturas evidentemente com o CPF, RG, 
ou título de eleitor. Senhores vereadores e senhores presentes eu lhes 
asseguro nem um deles, nenhum deles me devolveu, nenhum dos cinco que 
eu entreguei dos mais boca braba nenhum devolveu, inclusive foi ano 
passado eu estava lá em Brasília e quando um desses me ligou, aquele eu 
entreguei para o motorista aqui da saúde, aí quando eu voltei pensei bom ele 
assinou e entregou para o motorista da saúde que queria também assinar aí 
eu perguntei tu tens aí? Está pronto? Não eu entreguei para uma mulher lá do 
loteamento, como é o nome da mulher? Ai não sei ela pediu e eu entreguei. 



Um foi lavando a mão, e foi escorregando, vocês entenderam, retirei o time de 
campo uma recua estratégia e falei aqui, e agora estão fazendo novamente 
um abaixo-assinado para a ficha limpa e para a tribuna popular, então quer 
dizer o cidadão lá das ruas vai poder usar esta tribuna aqui se passar o 
projeto, ok, não sei o teor do projeto da ficha limpa e não sei desconheço o 
teor do projeto que institui a tribuna livre, tem um cara em Novo Hamburgo 
filiado no PDT e lá ele colocou briga com a Prefeita de Novo Hamburgo na 
época, briga nada pode com a vida e ai tocaram ele de lá, que veio parar aqui 
em Glorinha, aqui na espécie de um touro brabo, prezo dentro de um 
caminhão de boi manso, corneia todo mundo não quer escolher chega e vai 
corneando todo mundo, nós temos que ter cautela, somos um Município 
pequeno não é Novo Hamburgo, não é Porto Alegre e nem Nova York, é um 
Município aonde todo mundo se conhece e deve se tratar com respeito. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Delmir. Faz o uso da 
palavra o Ver. Delmir: Vim aqui dar uma participação na sua palavra e dizer 
que essa tribuna livre eu sou contra, vou votar contra e quero que coloque 
meu nome na rua porque este negócio de tribuna livre o cara que quer falar 
aqui ponha o nome ali no dia quatro de julho que começa a eleição, coloca o 
nome dele ali a concorrer em uma urna, aí ele vem falar aqui. A ficha limpa 
temos que votar favorável porque se votar contrário parece que o cara está 
tentando proteger alguém. E outra, vereador esqueci de dizer na palavra do 
Ver. Almiro como o senhor citou o Ver. Almiro eu vou falar os três poderes 
que tem no Município o Executivo, Legislativo e Judiciário que é a polícia. 
Então quero dizer que vereador é uma baita autoridade e o Prefeito é uma 
autoridade máxima, segunda autoridade são os vereadores. Retoma o uso 
da palavra o Ver. Ademar: Ver. Delmir vossa excelência falava que de vez 
em quando me chamam de Prefeito e eu digo que ser Prefeito atualmente no 
Brasil está sendo muito difícil, principalmente nas Cidades pequenas. Eu 
conversava com uma Prefeita de Encruzilhada do Sul vim com ela no voo, ela 
disse que a folha de pagamento dela já tinha ultrapassado os cinquenta e 
sete por cento quer dizer então que ela está fora de combate, será 
processada, condenada e ela vai arcar com as consequências com o seu 
patrimônio pessoal que está em jogo, além de responder por responsabilidade 
fiscal a lei n°101.2000 essa lei pega principalmente os Prefeitos de Cidades 
pequenas como bode expiatório para dizer que a justiça está sendo feita, mas 
os grandes eles não conseguem alcançar, ser Prefeito em Municípios 
pequenos é um ato de coragem, você deixar que o seu patrimônio a custo e ai 
eu não estou falando de competência, você deve ser competente para 
administrar o Município mas não está na sua competência puro e somente, 
quer um exemplo existe um orçamentos, as escalas e os convênios e se não 
vem do Governo Federal e Estadual os convênios na data certa se ferra 
quem? O Prefeito lá na ponta e não tem como escapar. Sr. Presidente: Ver. 
Ademar concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: 
Só para lhe ajudar nós não precisamos votar aqui ficha limpa já tem na lei 
orgânica no artigo cinquenta e sete na nomeação de secretários, já está ali 
basta aplicar a lei orgânica, não precisamos votar a lei da ficha limpa, porque 
daqui a pouco podemos contemplar alguém e prejudicar alguém, tem que ver 
como vai fazer, mas se é da iniciativa popular vamos ver o que vão 
apresentar se é vontade do povo, mas o senhor falando sobre as assinaturas 
ai tem um colega nosso muito crítico por sinal ele coloca nas redes sociais 



sobre a lei da ficha limpa ontem só teve quatro comentários e umas dez 
curtidas, então não está aflorando tanto assim, vamos ver o que vai dar esse 
projeto da iniciativa popular, mas o artigo cinquenta e sete é bem explicito. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: Eu gostaria muito que nós 
vereadores fizéssemos uma visita ao Ministério Público já que dizem que tem, 
um ditado que não vou usar aqui agora meio chula, ir até o Ministério Público 
e fazer ser cumprido o artigo cinquenta e sete da nossa lei orgânica, basta 
fazer cumprir o artigo cinquenta e sete e desnecessário votar a lei ficha limpa 
aqui, a verdade é essa. Eu agradeço ao Presidente pela paciência e 
tolerância e até mais. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Flávio 
que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Flávio: Quero na sua pessoa Presidente 
saudar os pares desta Casa, o corpo de colaboradores, o Jornal de Glorinha, 
e a assistência que nos dá o prazer da companhia. Presidente quero aqui no 
meu espaço fazer a menção deste evento que promove um bingo dia sete de 
junho de 2015 as quinze horas no salão da Igreja Matriz o evento terá objetivo 
de arrecadar fundos para aquisição de uma nova ambulância para que o 
Grave continue prestando auxilio em emergências no Município. Volto a frisar 
neste assunto que é de estrema importância que bom se nós pudéssemos ter 
umas três, quatro ambulâncias inclusive ceder mais uma para o Grave que 
estão aqui lutando de certa forma para manter a entidade deles que o único 
objetivo é na verdade prestar um serviço para a comunidade, vamos creditar 
mais essa na conta daqueles que deveriam fazer a administração e não estão 
fazendo corretamente, exemplos que já cansamos de citar. Nobre Ver. Delmir 
o senhor sabe que tenho um apreço muito grande pela sua pessoa, antes nós 
entramos na política, militamos inclusive no mesmo partido pedimos o voto 
juntos, conseguimos, e eu vou lhe pedir permissão com todo respeito que 
tenho ao nobre e a todos desta Casa, vou pedir permissão para discordar de 
um ponto de vista do que o senhor agora a pouco, e esse discordar não é em 
tom de revanche, muito pelo contrário é para reforçar a sua tese, e ocorre o 
seguinte não existe autoridade máxima no Município, o Prefeito cuida do 
Poder Executivo, o Juiz da comarca cuida do Poder Judiciário e o Presidente 
da Câmara de Vereadores cuida do Poder Legislativo, não sou eu aqui que 
venho com intensão, é absolutamente para que a gente fique, está lá no 
artigo terceiro da constituição da lei orgânica deste Município, que fala da 
independência dos poderes e depois harmônicos, primeiro fala da 
independência se possível harmônicos, não diz que primeiro harmônico e 
depois ser independente senão não teria independência é obvio. Então meu 
nobre Presidente, Ex-Presidente desta Casa, eu não vim aqui para essa 
tribuna para fazer correções eu só venho para chamar a atenção que o nosso 
Prefeito manda no Poder Executivo que lá ele é autoridade máxima, na 
pessoa do Leonardo o nosso Presidente é autoridade máxima acima deste 
poder inclusive com poder de polícia que aliás todos nós temos e não 
precisamos ser vereador para ter poder de polícia. Sr. Presidente: Ver. Flávio 
concede uma parte ao Ver. Delmir. Faz o uso da palavra o Ver. Delmir: O 
senhor sabe que a mesma estima que o senhor tem por mim eu tenho pelo 
senhor e respeito o senhor demais, quando eu tenho algum problema procuro 
o senhor para ouvir um conselho, mas vereador o que eu quis dizer não é 
autoridade, não é aquela autoridade assim de autoridade, eu quero dizer que 
um Prefeito ganha bem para fazer por aquela pessoa mais humilde que tem 



aqui dentro do Município, aquela pessoa mais humilde do Município tem o 
mesmo poder que o Prefeito só que tem que ser educado para pedir, tem que 
pedir educadamente, agora não chegar xingando, ofendendo. O Ver. Almiro 
foi ofendido e aí já parte para uma agressão, então aí o vereador tem uma 
autoridade, muito mais autoridade do que este cidadão que chegou aqui 
ofendendo ele, foi isso que eu quis dizer e o senhor sabe que eu respeito 
demais o senhor e gosto de escutar quando o senhor fala, só que eu sou 
meio grosso, meio não bastante grosso o senhor sabe, só que eu penso não 
é autoridade, vereador eu saio ali e com todo respeito eu sou...( Não foi 
possível entendimento). Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio: Quero 
agradecer ao nobre Ver. Delmir pelo aparte e ele nos deu a oportunidade de 
clarear aqui o seu pensamento aqui, e inclusive eu tomei o cuidado de fazer 
menção a sua fala não no sentido de repreensão mais no sentido sim de 
entendimento e eu percebi na sua assertiva agora, fora o exemplo folclórico 
que o senhor citou e como estou na fala gostaria inclusive que na redação 
que excluísse este termo chulo ai, e eu tenho certeza que o Ver. Delmir vai 
permitir que isso aconteça porque eu entendi que quando nós ilustramos 
alguém com autoridade máxima e nós que somos parte deste Poder  dá a 
impressão que nós somos subjugados, ou submissos a este outro Poder, só 
essa a intenção, nem o Juiz, Nada ninguém é mais importante do que o 
Presidente da Câmara, e ninguém é mais importante do que o Prefeito desde 
que cumpram-se a lei orgânica deste Município, desse Estado, e dessa 
nação. Eles só serão superiores se encontrarem um furo, ou uma 
irregularidade no nosso procedimento, fora isso ninguém. E para mim 
encerrar eu quero só dizer o seguinte que o projeto da ficha limpa, e o projeto 
da tribuna livre nós vereadores precisamos ter em mente o seguinte não 
vamos votar antecipadamente vamos votar só depois da análise, então não 
se vota antecipadamente se tem alguém que não pode votar 
antecipadamente aqui somos nós pessoas aqui deste Município, casualmente 
somos nós e isso é o direito de cada um desse cidadão que está ali sentado 
na plateia, na assistência votar se quiser, que votar é o seguinte assinar. 
Outro dia eu fui convidado a assinar sobre este abaixo-assinado a respeito 
deste assunto e eu respondi a pessoa não me leva a mal mais eu tenho o 
meu local de votar e o meu local de votar não é aqui, porque se eu assino 
favorável ao abaixo-assinado eu abro mão do meu voto, perfeito, então nós 
vereadores não precisamos votar antecipadamente, nós vamos friamente 
fazer o analise e dali então nós partir para a nossa opção sempre pensando 
naquelas pessoas que nos enviaram para essa Casa, porque nós não viemos 
aqui só pela nossa própria vontade, e agora vou lhes dizer uma coisa sem 
problema nenhum, sem tendência do meu voto e para vir para esta Casa não 
se vem sozinho, certo nós viemos representando alguém. Então não adianta 
vir um e outro aqui dar carteiraço em nós, aqui é nosso lugar, aqui é a Casa 
do povo e que cada um que tem o direito e poder de falar naquele ou nesse 
microfone vieram aqui representando alguém e para que vamos representa-
los novamente, porque ele vai se alto representar se nós somos nomeados 
para isso. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Jorge que dispõe de 
cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o 
Ver. Jorge: Sr. Presidente, colegas vereadores, nossa assistência, o Jornal 
de Glorinha presente na nossa sessão, eu quero antes me solidarizar com o 
Ver. Almiro. Sr. Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao Ver. Almiro. 



Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: Eu pedi o aparte nem é para falar deste 
assunto e sim de um grande amigo que hoje foi sepultado é o Jorge ali da 
tendinha do Passo Grande na qual estivemos ai, a poucos dias atrás eu 
cheguei atrasado em uma reunião aqui porque estava fazendo uma visita a 
ele que infelizmente nos deixou e é aquilo que eu digo um cidadão humilde 
que tem ali um pequeno comercio que cabe milhares de pessoas dentro, tal 
espirito de recepção que ele e a esposa dele a Dona Flávia fazem. Então em 
nome de toda Câmara de Vereadores eu já pedi ao nosso Jurídico e para a 
Simone para que a gente faça uma Moção de Pesar na próxima semana 
aonde todos nós vamos assinar vamos prestar essa homenagem a essa 
mulher que eu tenho certeza que ela está muito arrasada pois um era o 
amparo do outro, e prematuramente eu posso dizer o Jorge nos deixou que 
ele era um jovem mais somos obrigados a aceitar aquilo que a natureza nos 
reserva. Era isso vereador eu pedi antecipado para não cortar seu raciocínio e 
não passar batido que eu não tive tempo de fazer essa menção ali. Retoma o 
uso da palavra o Ver. Jorge: Meus sentimentos aquela família, que 
realmente aquele casal era um casal de lutadores juntos por uma causa muito 
nobre que é a sobrevivência e a vida da família, infelizmente a natureza nos 
trouxe e tem uma hora que essa terra pede este corpo que nos deu e chega a 
hora de nós partirmos para uma outra dimensão. Mas voltando ao assunto 
anterior que o Ver. Almiro pede desculpas a nós vereadores pelo acontecido, 
e quero dizer Ver. Almiro que eu confesso que muitas vezes me descontrolei 
com algumas pessoas e não estou livre, longe disso, mas eu já tinha discutido 
um pouco antes com aquele cidadão, mas em momento algum eu perdi o 
equilíbrio, nem fiquei nervoso vamos dizer assim, porque realmente o projeto 
da ficha limpa onde segundo ele propõe que a cada sessão ordinária tenha 
três pessoas que venha usar a tribuna por dez minutos cada um, é meia hora 
no final da sessão e ai se isso acontecer eu sugiro que de direito a voto 
destas pessoas porque se vamos esculhambar, vamos esculhambar tudo de 
uma vez, para não ficar, deixar nada para trás. E a política neste País está da 
forma que esta que os próprios políticos não se valorizam e nós não podemos 
deixar com que está Casa perca o equilíbrio, com que está Cidade perca o 
rumo com pessoas que não tem nenhum ideal, nós sabemos que há várias 
assinaturas, várias pessoas que assinam uns até que nem leem, outros que 
assinam para não dizer não, mas que não tem nenhum conhecimento de 
causa não tem cabimento, não tem cabimento pessoas que não assistem 
uma sessão da Câmara, que não sabe o que é tratado aqui dentro. Fizemos 
aquele dia a audiência pública que deveria estar lotado este plenário em uma 
questão tão importante como é o abastecimento de esgoto de água da nossa 
Cidade, aonde aquele cidadão estava naquele dia? Que interesse é este que 
ele tem com o Município que em uma das coisas mais importantes ele não 
participa, nós não temos obrigação nenhuma, quando ele disse que colocaria 
o carro na rua para anunciar os vereadores que votaram contra o projeto eu 
disse você coloca meu nome um dia antes dizendo que eu votei contra. Sr. 
Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da 
palavra o Ver. Flávio: Venho a essa tribuna para dizer que seus últimos dois 
minutos que o senhor falou aqui eu gostaria de ter tido a inteligência de dizer 
o que o senhor disse, o senhor disse a coisa mais importante hoje aqui nesta 
Casa que interesses sobre essa Cidade foram discutidos sexta-feira aqui e 
estes urubus não estavam aqui porque? Porque a ideia deles é exatamente 



isso enxovalhar a Câmara de Vereadores, então eu quero lhe parabenizar 
pela sua inteligência de dizer a sublime frase ‘’momentos importantes não 
estavam aqui’’, agora para enxovalhar a vida das pessoas sabem. Parabéns 
ao senhor. Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: Obrigado Ver. Flávio, 
nós precisamos sustentar a ordem não só nesta Casa, mas precisamos 
ajudar o Prefeito a sustentar a ordem no Executivo, nós não temos poder de 
decisão ao Poder Executivo mais podemos dar sugestões, e sugestões eu 
tenho certeza que temos dado e muito com projetos que não foram aprovados 
e hoje tenho certeza que o Executivo é agradecido pelo nosso trabalho. Então 
eu não tenho medo nenhum de votar contra um projeto se não vier de acordo 
como eu penso, a tribuna livre há em outros Municípios a tribuna livre, mas 
ordenada, com representantes de entidades pessoas que venham com 
assunto de fundamento, com razões para expor aqui suas ideias que venham 
somar para o crescimento da Cidade, mas não coisas que venham 
enxovalhar o nome dos vereadores, porque não é só o nome do vereador que 
você está lesando, você está menosprezando a todas aquelas pessoas que 
acreditaram em nós e que nos colocaram aqui e por isso que eu exerço meu 
mandato com muita responsabilidade não é qualquer um que ordenado por 
mim falará nesta tribuna com certeza. Quero desejar uma boa semana a 
todos, um boa noite e que Deus ilumine a cada um de vocês. 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, nossa assistência em especial a minha filha que está nos 
visitando. Vamos falar um pouco, descontrair o clima hoje sábado passado 
participei do bingo da Escola Coronel Sarmento nas contendas estava muito 
bom apesar de um pouquinho de frio mas dá para ver que todos as pessoas 
daqui de Glorinha adoram um bingo, então já que estou falando em bingo 
domingo as quinze horas vai ter um bingo aqui do Grave no salão paroquial 
de Glorinha, então acho que todos nós devemos participar e ontem ouve a 
Festa do Divino na Paroquia Nossa Senhora da Gloria e quero deixar aqui os 
parabéns a comunidade, a diretoria, aos festeiros, todos que se envolveram, 
as doações que colaboraram com aquele evento, e que hoje a nossa paroquia 
tem um projeto em andamento que precisa arrecadar fundos para concluir 
aquele ginásio, então creio que está festa vai contribuir bastante para que a 
nossa paroquia consiga cumprir com os seus compromissos. Sr. Presidente: 
Ver. João concede uma parte ao Ver. Delmir. Faz o uso da palavra o Ver. 
Delmir: Eu só vim aqui dar uma complementada na sua fala e dizer que 
estive no almoço na festa ali e estava muito bom fazia tempo que não comia 
uma comida tão boa, comida e o churrasco estava tudo perfeito e muita gente 
né, bastante gente, saíram cento e cinquenta almoços parece que foi 
excelente, e depois teve o arremate dos bichos ali das ovelhas, do gado, de 
porco, tinha até um porquinho né, acho que deu para arrecadar um 
dinheirinho bem bom para aquela igreja que está precisando de uma reforma 
urgente, o cartão de visita da nossa Cidade que é aquela igreja, meus 
parabéns ao Leopoldo, ao Sinval, muito bem organizado e a comida 
maravilhosa. Retoma o uso da palavra o Ver. João: Obrigado pelas suas 
palavras Ver. Delmir, e todo mundo que colaborou ali e se doou, que foram 
trabalhar durante o almoço para servir aquelas pessoas porque deu um 
público bem elevado e da correria. Ver. Delmir o senhor falou uma coisa aqui 
que para quem quiser falar aqui tem que colocar seu nomezinho lá em julho 



do ano que vem para concorrer a vereador para vir a ter um lugar aqui nesta 
Casa, só que começa dia trinta de setembro, para quem quiser concorrer nas 
eleições de 2016 em trinta de setembro é a data limite para ser filiado a um 
partido se essa pessoa não for filiado a um partido não poderá concorrer, é 
que nem o Ver. Flávio falou não podemos votar com antecipação, espera vim 
para a Casa ser votado, discutido e aquela pessoa ali conversando com o 
Presidente e com o Ver. Jorge também ele já cedeu em algumas coisas, veio 
ali com algumas propostas e começamos a conversar e o Presidente 
indagando ele e ele já mudou de ideia em algumas coisas ali, então eu creio 
que daqui a pouco esse projetinho vai demorar bastante para vir para esta 
Casa, se é que vai vir, então amos aguardar, e os acontecimentos tão falado 
nesse projeto de iniciativa popular é que nem o Ver. Jorge e o Ver. Flávio 
falaram tem pessoas que assinaram aquilo ali e nem sabem o que estão 
assinando, não sabem nem do que se trata, simplesmente pegam lá e 
assinam para não dar um não para a pessoa, para ser gentil, então vamos 
aguardar os acontecimentos. Quero deixar aqui um boa noite a todos, uma 
boa semana a todos e na próxima segunda-feira nos reencontramos 
novamente, muito obrigado.                                                                                       
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 próxima Sessão Ordinária a 
realizar-se no dia oito de junho de dois mil e quinze (08/06/2015) as 18hs aqui 
no Plenário José Marques Cardoso. 
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