
 

Ata n° 017/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 
realizada no dia vinte e nove de maio de dois mil e quinze (29/05/2015), às 
quatorze horas (14h), 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 vinte 
e nove de maio de dois mil e quinze, solicito ao 1º secretário que faça a leitura 
de um versículo bíblico. 1º Secretário: Provérbios capitulo 11, verso 17. Sr. 
Presidente: Obrigado Ver. Flávio, agradeço a presença de todos os 
vereadores, da nossa assistência e colocamos em discussão a Ata da Sessão 
Ordinária Nº 015/2015, havendo alguma discordância, manifestem-se para 
colocar em votação. Os Vereadores que aprovam a Ata Nº 015/2015 
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 da sessão 
ordinária do dia 29/05/2015, OF. GP. N°074/2015 de autoria do Poder 
Executivo (PL N°020/2015); OF. GP. N°073/2015 de autoria do Poder 
executivo Municipal; Requerimento N°016/2015 de autoria do Ver. 
Ademar; Ofício DG do Tribunal de Contas do RS N°3519/2015; Convite- 
Sindilojas; Convite-Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia 
Legislativa; Convite- Comissão de Agricultura, Pecuária e 
Cooperativismo da Assembleia Legislativa. Sr. Presidente: Obrigado Ver. 
Flávio pela leitura dos Expedientes Recebidos e solicito que o senhor faça a 
chamada para inscrição para o uso da palavra referente aos Expedientes 
Recebidos. 1° Secretário: Inscrições para Expedientes Recebidos na 
seguinte ordem: Vereadores do PDT, PP, PTB, PMDB, PSDB e PSD, consta 
vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. Jorge dispõe de cinco minutos. Faz o 
uso da palavra referente aos Expedientes Recebidos o Ver. Jorge: Sr. 
Presidente e assistência nós aprovamos um Requerimento de minha autoria 
há alguns dias atrás aqui e recebemos aqui o material do Executivo do 
Requerimento pedindo o processo licitatório das vagas da creche particular 
onde o Executivo loca algumas vagas e quero comunicar aos vereadores que 
temos aqui o material que se encontra na Casa aqueles que quiserem ter 
acesso, e dar uma olhada com carinho nesse processo é bastante importante. 
Então quero aqui deixar o meu agradecimento também ao Executivo 
Municipal pela atenção a esta Casa que nos forneceu o material que 
solicitamos. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores inscritos para o 
uso da palavra nos expedientes recebidos passamos para a Ordem do Dia, 
Requerimento N°016/2015 de autoria do Ver. Ademar, o vereador dispõe de 
cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao Requerimento 
N°016/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente trago este Requerimento 
N°016/2015 a essa Casa no sentido que o Executivo Municipal através da 
Secretaria da Educação implante nas escolas municipais um sistema de 



identificação facial para os alunos ande fica dispensada a chamada todo o 
santo dia dos professores dizendo fulano de tal, presente, durante todo ano 
letivo e isso fica dispensado. Porque este aparelhinho pequeno um pouco 
maior que um telefone ele vai ficar instalado uma posição estratégica aonde o 
aluno vai passar por ali e olhar no aparelhinho e o aparelhinho vai dizer que o 
aluno está presente ou não e ele mantem uma série de informações ao 
colégio, a Secretaria da Educação para que no momento em que um aluno 
não comparecer é avisado aos responsáveis pela escola, ele é bastante 
completo o aparelho o investimento dele embora que o Município não precise 
ele funciona embora que o Município não precise abrir mão embora que o 
Ministério da Educação está fornecendo este aparelho e eu não sei qual é a 
contrapartida que não vem o caso mas o investimento ele é baratíssimo o 
custo benefício em função de não precisar mais fazer a chamada mais todo 
santo dia. Então a cada dia as Secretarias da Educação desses nossos 
Municípios de todo Brasil elas vão procurando aquilo que a de mais moderno 
e eficiente, e dessa forma devemos caminhar na busca desta tecnologia. Sr. 
Presidente: Coloco em votação o Requerimento N°016/2015 de autoria do 
Ver. Ademar, Aprovado por unanimidade. Não havendo mais expedientes 
na Ordem do Dia passamos para as Explicações Pessoais, solicito ao 1° 
Secretário que faça a chamada para inscrição para o uso da palavra nas 
Explicações Pessoais. 1° Secretário: Inscrições para Explicações Pessoais 
na seguinte ordem: Vereadores do PDT, PP, PTB, PMDB, PSDB e PSD, 
consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. José Flávio dispõe de cinco. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. José 
Flávio: Sr. Presidente quero na sua pessoa saudar todos os pares desta 
Casa, nosso grupo de colaboradores que agora recebeu um reforço 
considerável que é a nossa amiga Carol que seja bem-vinda e que nos ajude 
a fazer a legislação na Glorinha, que é nosso Município que também é teu 
que sei que você é Glorinhense de origem e é uma satisfação de tê-la aqui 
conosco, tenha certeza disso. Sr. Presidente hoje pela manhã fechamos com 
chave de ouro uma bandeira levantada por esta Casa que trouxe para 
Glorinha informações que nós não havíamos tido a oportunidade de avaliar 
pois tivemos a visita aqui através de uma audiência pública do Deputado 
Mauricio Dietrich, acompanhados de funcionários importantes da Corsan que 
vieram aqui e nos esclareceram situações especiais a respeito da nossa tão 
sonhada estação de tratamento de esgoto e também nos trouxeram 
informações sobre a nossa estação de tratamento de água que também é um 
assunto demais de importante e que nós saudamos e agradecemos pois 
agora já sabemos inclusive qual é a data prevista para que a gente possa ver 
então o esgoto dessa Cidade a começar a ser tratado e isso foi um trabalho 
de toda essa Câmara começando lá em outras épocas com requerimentos, 
procedimentos que não lograram êxito e que no final do mês de abril fizemos 
um pedido que também não logramos êxito, mas vocês são todos 
testemunhas que nós dia quatro de maio aproveitando uma oportunidade de 
ouro colocamos a responsabilidade em cima de Deputados comprometidos 
com Glorinha e o resultado foi o que tivemos hoje, foi um resultado que 
tivemos hoje sabendo do comprometimento daqueles cidadãos e hoje aqui 
tivemos a resposta que nós gostaria de ter ouvido a bastante tempo atrás. 
Então quero dizer Presidente e a todos que aqui nos assistem é um dia muito 
feliz para mim como vereador desta Cidade primeiro por fazer parte da 



Câmara e segundo por fazer parte do grupo que levou esses anseios todos lá 
na assembleia e lá no Gabinete Minas de Energia e eu sei que não fiz mais 
nada que minha obrigação, mas eu digo que o homem público quando 
consegue cumprir sua obrigação tem que se sentir feliz e é o jeito que me 
sinto. Sr. Presidente: Ver. José Flávio concede uma parte ao Ver. e 
Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: 
Não posso deixar de lhe apartear e contribuir em relação a nossa audiência 
pública que tivemos nesta manhã. Também considerei uma reunião muito 
produtiva e que no meu ponto de vista obtivemos êxito nesses últimos dias de 
andança junto a Assembleia Legislativa, Secretaria de Meio Ambiente, 
Secretários de Estados através do Deputado e Secretário Lucas Redecker, do 
Deputado Mauricio Dietrich que prontamente nos atendeu em seu Gabinete e 
trouxe até a Câmara Municipal de Glorinha uma das poucas vezes a 
representatividade da Assembleia constituída através do Serviço Público 
Estadual tivemos a presença dos representantes da Corsan, a 
representatividade Municipal e também do Deputado Gabriel Souza e aqui 
nós podemos realmente ouvir dos representantes da Corsan as informações 
que nós solicitávamos tanto e nós gostaria de ouvir através de requerimentos, 
tivemos o requerimento que já colocou o Ver. João no ano passado e não 
obteve respostas e neste ano na data de hoje a agente teve a resposta que 
nós gostaria de ouvir, nós logramos êxito e com certeza o Município logo ali a 
frente está usufruindo deste novo serviço tão essencial e importante, porque é 
uma questão de saúde pública de saneamento básico, além de tratarmos 
também da estação de tratamento de água que é um bem essencial nas 
nossas vidas e nos últimos dois anos temos sentido na pele a necessidade de 
uma ampliação da estação de tratamento de água devido as constantes faltas 
de água no verão. E nós tivemos a notícia que acreditamos que em dois anos 
no verão de 2018 já teremos em operação a estação de tratamento de água 
nova, quero agradecer e não vou estar escrito após e já quero desejar e 
apresentar aos colegas vereadores a nossa nova servido a Cátia Carolina que 
está junto conosco desde segunda-feira contribuindo nos serviços da Câmara. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio: Antes de encerrar a minha fala eu 
não posso de maneira alguma deixar de agradecer o trabalho do Ver. Jorge 
que trabalhou muito intensamente neste processo ai da estação nos levando 
para dentro do Gabinete do Deputado Mauricio que é do PTB que ficou claro 
ali o interesse desse Deputado em chegar até aqui e fazer com que nós 
tivéssemos uma possibilidade, uma resposta as nossas solicitações. Em 
respeito ao nosso cidadão Celso hoje estamos tratando de um assunto que 
hoje nós tivemos um prazo da Corsan para a famosa rede de tratamento de 
esgoto que está prevista até dia vinte e nove de junho próximo agora toda 
liberação que estava faltando, eu quero dizer para ti que não sei se estava na 
reunião hoje pela manhã, que bom que estava já é conhecedor deste assunto 
que você transmita para aquelas pessoas, seus amigos que este Poder aqui 
em vinte e poucos dias obteve uma resposta que estava pendente a mais ou 
menos um ano, e quero que tu sejas testemunha, e que bom que estava 
presente e continue assim nos prestigiando porque aqui tu vai saber das 
coisas que interessam a Glorinha. Sr. Presidente, demais eu quero dar um 
abraço aos nossos colegas, amigos e companheiros que viajaram, tenho 
certeza que fizeram a nossa representação lá na Marcha em Brasília que 
apresentaram os nossos pensamentos a Glorinha tenho certeza disso e 



saudar meu nobre Ver. Jairo que esteve visitando o Gabinete do nosso 
Senador Aécio Neves que parece que foi muito bem recebido lá pelo que ele 
me falou e eu fico muito contente vereador que o senhor tenha ido lá e levado 
o nosso abraço lá para aquele tão importante político, era isso muito obrigado. 
Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Delmir dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Delmir: Sr. Presidente, colegas vereadores, a nossa assistência, os 
funcionários desta Casa, a Carolina seja bem-vinda a essa Casa e tenho 
certeza que vai gostar muito pois tinha muita vontade de vir trabalhar e que 
coisa boa que está aqui com nós. Sr. Presidente quero lhe dar os parabéns 
pela reunião que foi feita pela manhã aqui sobre a estação de tratamento de 
esgoto e sobre a nossa água, a ampliação da rede de água e captação de 
água, meus parabéns estava muito bonito e tenho certeza que agora teremos 
uma resposta e eu ouvindo ali tinha um compromisso tive que sair e tive 
vontade de falar alguma coisa sobre o superintendente da Corsan,  que disse 
que primeiro tem que esperar a liberação da Fepam e depois fazer um 
trabalho com a nossa população, mas acho que este trabalho já poderia estar 
sendo feito agora para que quando sair a liberação da Fepam já ponha em 
funcionamento a nossa estação de tratamento de esgoto. Quero dizer sobre a 
nossa viajem a Brasília foi boa mas vou dizer o que eu penso quando eu 
chego lá e vejo aqueles políticos falando. O Ver. Ademar esse homem é 
impressionante não tem Deputado ou Senador que ele não chegue, agora eu 
quero dizer que na Marcha escutando o Presidente dos Deputados, 
Presidente do Senado tudo é bonito, lindo, maravilhoso parece que eles só 
querem ouvir aplausos, imagina a hora de vir aqui para o Município os 
recursos cadê esses recursos, o Ver. Ademar, o Ver. João, o Ver. Jairo são 
testemunhas nós batemos em vários Deputados, vários Deputados e 
Deputados bons, o Ver. Ademar tem um Deputado que eu gostei de mais de 
visitar ele, e não tem dinheiro, não tem dinheiro era só que a gente escutou lá. 
Sr. Presidente: Ver. Delmir concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da 
palavra o Ver. João: Só para lhe ajudar porque nas minhas explicações vai 
ser pouco os cinco minutos, nós visitamos diversos Gabinetes lá e a 
respostas de todos era corte, corte, corte. Mas em respeito ao Ver. Ademar foi 
primeira vez que fui a Brasília tive a grata satisfação de contar com o senhor e 
o Ver. Jairo, o Ver. Ademar é extremamente, conversa bem com as pessoas 
pois adentrou no plenário do Senado Federal tirou fotos com Senadores nós 
todos tiramos fotos, na Câmara foi sentar praticamente na mesa Diretora para 
registrar aquele momento, fui no Palácio do Planalto pena que estava dia, 
mas o Ver. Ademar tem uma desenvoltura muito grande e contribui muito para 
o nosso Município e está sempre procurando uma coisinha que outra ali para 
trazer divisas para o Município. Mas realmente o que se vê naqueles 
Gabinetes é todo mundo com pilhas na mão vereadores, Prefeitos, Vice-
Prefeitos, e as torneiras estão fechadas sim e pingando bem pouquinho e não 
sei se não vai parar até o final do ano. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Delmir: Obrigado Ver. João, Ver. Ademar o Deputado Pompeo de Mattos eu 
não sei para mim o senhor conhece ele bem melhor que eu, mas o meu guri 
disse que é um homem muito influente né, até na área de farmácias dizem 
que é uma coisa impressionante quem vê aquele cidadão não dá para dizer 
né, ele levou nós na cozinha dos Deputados ele apresentou tudo para nós, 
mostrou tudo, e no Senado então tomou conta entramos em todos os lugares 



que eu em várias vezes que eu fui nós nunca fomos e com o Ver. Ademar 
agora andamos por tudo lá. Mas é aquilo o dinheiro que é mesmo importante 
que fomos atrás não tinha e não sei quando é que vem por que os Deputados 
não dão esperança, essa reforma política para mim vai dar em nada porque 
está bom para eles então para que mudar, só falam que querem mudar, 
mudar e vai para a votação e ninguém vota é coisa mais linda do mundo de 
ver aquilo lá. Visitamos o Deputado Tiririca e quem vê o Tiririca quando se 
fala nele parece assim que é só humor, é uma pessoa excelente cara fora do 
normal e o cara que faz mais de um milhão de votos ele é obrigado a ser fora 
do normal mesmo porque um milhão de votos não é para qualquer um, e o 
Ver. João foi batizado pelo, Tiririca coisa impressionante o Ver. Ademar disse 
que era primeira vez ai tem que batizar e o Ver. João gostou de ser batizado 
né vereador. E é isso aí queria dizer para vocês que foi muito boa nossa 
viagem deu tudo certo o hotel maravilhoso, não era bem colocado mais no 
resto tudo excelente. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Jairo o 
vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Jairo: Sr. Presidente, demais vereadores, boa 
tarde a todos o Celsinho, a nossa assistência, a todas elas e seja bem-vinda 
Carol a esta Casa e pode contar sempre com este vereador que está aqui na 
tribuna e a Fernanda que estava aqui também que retornou das férias que foi 
um dia desses que ela chegou. A nossa viagem foi muito bem feito, quero 
dizer lá em Brasília estava tudo bem, ocorreu tudo bem só que é aquele 
negócio é que nem eu disse os vereadores vão atrás de verba para o 
Município e a gente foi, eu o Ver. João, o Ver. Delmir e o Ver. Ademar só que 
a gente chega nos Gabinetes e não tem, não tem emenda, a gente procura 
uma emenda de um, ao menos uma emenda para o Município para eles nos 
conseguir e eles não conseguem, e quero dizer para vocês que emenda em 
2015 não tem como trazer porque já foi findado o tempo, não tem, eles vão 
tentar fazer alguma coisa mais quero dizer para vocês que nós fomos em tudo 
quanto é lugar e eu acho que dentro do Senado também, fui lá dentro do 
Senado conversei com o Aécio Neves ai assim sozinho quase me perdi 
desses três que estavam lá no outro lá, fui no Senado lá na Ana Amélia que 
estava muito bom. Então quero dizer que o Pompeo de Mattos uma pessoa 
fora do sério um Deputado que a gente esteve lá no Gabinete dele mostrou 
isso e aquilo, a gente esteve em todos os lugares, até a gente foi atrás de 
dinheiro para o Município e eu acho muito importante isso de buscar emenda, 
isso e aquilo para levar para o Deputado, então eles, o cara chega lá para 
pedir emenda para o Município, e eles chegam aqui hoje e dizem faz 
campanha para mim ser Deputado, então a gente assim sai atrás, em busca 
de votos porque quem coloca eles lá somos todos nós na verdade, então 
quero dizer sim eles tem que lutar sim para trazer alguma emenda para nós 
sim porque amanhã ou depois o que vai acontecer se não vir emenda o que 
vai acontecer não vai ter gente que vai fazer campanha para esses 
Deputados, porque não tem como porque dinheiro dizem que tem e como 
eles não conseguem trazer uma emenda para o Município. Eu estive no 
Gabinete do Alceu Moreira conversei com ele que é uma pessoa também joia 
conversei com ele deixei umas duas emendas com ele lá ele pegou e disse 
que vai tentar vai ver, então quero dizer que foi muito bom, no Gabinete do 
Jerônimo, quero dizer que estava muito bom, mais dinheiro vamos torcer que 
venha ao nosso Município. Sr. Presidente: Ver. Jairo concede uma parte ao 



Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: Só para deixar registrado o 
Deputado Jerônimo ele tem dezesseis milhões para emendas só que 
começaram a cortar os orçamentos e parece que vai ficar em oito ou sete 
milhões só que não está definida se irão cortar mais ou não, então no mínimo 
cinquenta por cento disso aí já foi cortado, aí ele nos garantiu que todos os 
compromissos que ele tem com os Municípios ele vai cumprir só que vai ter 
que ser escalonado tudo que ele tinha para este ano terá que fazer em dois 
anos tem ao longo do mandato para cumprir, então não sabe o que vão cortar 
na saúde, na agricultura para ele pode direcionar alguma emenda, claro que 
ele tem os Municípios prioritários para ele onde ele foi bem votado aonde tem 
uma amizade muito grande e com certeza Glorinha está bem, ele é bem 
relacionado conosco tem um respeito muito grande com nós principalmente o 
Ver. Delmir que ganhou até um presente dele um belo presente ele deu para 
o Ver. Delmir, então tenho certeza que irá direcionar a nossa emenda este 
ano no orçamento Glorinha será contemplada. Retoma o uso da palavra o 
Ver. Jairo: Obrigado Ver. João, eu quero dizer que sim nós fomos em busca, 
mas eles dizem para o cara sim que em 2015 terminou as emendas porque 
eles cortaram a metade, então oque que acontece que quando é para vir 
cento e cinquenta mil, duzentos, vai vir cinquenta, vai vir cem mas para cada 
Município. Sr. Presidente: Ver. Jairo concede uma parte ao Ver. Delmir. F az o uso da palavra o Ver. Delmir: Obrigado Ver. Jairo pelo aparte, Sr. Presidente vou sair um pouquinho fora do assunto, mas é para falar do Deputado Jerônimo que foram essas as palavras dele 
que o Ver. João falou ali que ele pretende cumprir os compromissos dele, e 
dizer que eu ganhei um presente dele que deixei meus três companheiros 
com ciúme, todos queriam agarrar meu presente e andei pelo Senado, pela 
Câmara de Deputados com uma bala de doze é uma garrafa térmica poderia 
até ter trazido para mostrar uma garrafa térmica deste tamanho, desta 
grossura assim ela é um cartucho de doze muito bonito assim, e tu tira assim 
e é uma garrafa térmica show de bola, o Deputado me deu e os três ali 
ficaram querendo agarrar a bala. Retoma o uso da palavra o Ver. Jairo: 
Gostaria de agradecer aos vereadores que me apartearam e vamos torcer 
que venha pelo menos um pouquinho né, era isso muito obrigado. Sr. 
Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Jorge dispõe de cinco minutos. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: Sr. 
Presidente quero fazer uma referência ao Celso que assistiu a nossa 
audiência pública hoje pela manhã, e quero dar as boas-vindas para a Carol 
que nós já tínhamos trabalhado junto em uma outra oportunidade já gastamos 
algumas pedras por aí na Câmara de Vereadores agora a Carol é uma 
também do quadro de concursadas também, é que essa Casa a partir do 
momento do concurso ela tem os funcionários efetivos aqueles que realmente 
permanecerão aqui, nós vereadores passamos, alguns cargos de confiança 
passam, mas os concursados tem o compromisso de zelar por esta Casa 
como nós também temos mas está Casa permanecerá permanentemente dos 
concursados, seja bem vinda a esta Casa. Nós tivemos sucesso realmente na 
nossa busca pela solução para o tratamento com a nossa audiência pública e 
nós conseguimos mostrar a algumas pessoas da população o trabalho de três 
Deputados jovens, três pessoas que realmente direcionaram essa solução 
para Glorinha que o Deputado Lucas Redecker, o Deputado Gabriel Souza e 
o Deputado Mauricio, são três forças novas da política do nosso Estado que 
estão mostrando a sua capacidade, a sua vontade de nos ajudar a resolver os 
nossos problemas, que muitas vezes nós buscamos esse nosso País está 
cheio de políticos os viciados e políticos que costumam nos enrolar apenas 



com palavras, de promessas pois nós vivemos esta experiência eu e o Ver. 
Flávio e o Presidente Leonardo buscando essa solução junto a esses três 
guris Deputados. Sr. Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao Ver. 
Jairo. Faz o uso da palavra o Ver. Jairo: Eu vim aqui para falar exatamente 
da audiência pública que eu não estava presente, eu liguei para o Presidente 
porque eu tinha que levar uma pessoa lá Santo Antônio no INSS e aí não deu 
para mim estar presente, mas quero agradecer o Presidente, a toda Mesa, a 
todos os vereadores que lotaram essa audiência e estes três Deputados que 
vem sim fazendo um trabalho bonito e eu tenho certeza que agora em diante 
vai começar a solucionar este nosso saneamento básico ai daqui uns dois 
meses com certeza e eu tenho fé nisso porque o trabalho que começou com 
essa audiência aqui na Câmara estava muito bom e só tenho a agradecer a 
estes Deputados e essas pessoas que vieram aqui e estavam presentes. Sr. 
Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da 
palavra o Ver. João: Na minha estada em Brasília estive no Gabinete do 
Deputado Busato o senhor é muito bem vistos lá em Brasília chequei e falei 
com ele, falei com o Chefe de Gabinete a o Jorginho de Glorinha fui levar um 
abraço a ele do senhor e ele lhe mandou outro abraço, e fui agradecer 
quando Secretário pelo nosso asfalto ali que se não fosse ele com certeza 
nós estaria hoje brigando nesta Casa, então ele lhe mandou um abraço. E 
sobre a reforma política inclusive o Ver. Delmir estava comigo quando o Alceu 
Moreira falou que o Presidente inventou de votar agora esta semana na 
reforma política, eles estão meio que brigando lá dentro, eles dizem para a 
gente que vão fazer uma coisa e acabam fazendo outra, várias mudanças que 
iriam ser feitas e o Ver. Delmir estava junto o Jerônimo nos falou que ia votar 
a tarde iria para o plenário para votar e deu tudo ao contrário, então eles 
começam fazendo uma coisa e chegam lá e fazem outra, então o que vai 
acontecer com a reforma política muito pouquinho, tinha que ser bem mais 
será bem reduzido e vai mudar muito pouco a prova esta que o financiamento 
para campanha continua a mesma coisa e os grandes empresários vão 
contribuir com os grandes candidatos, mas é isso eles é quem dominam, e 
ditam as regras lá e nós obedecemos aqui mas fazer oque. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Jorge: Obrigado pela sua contribuição, a política Brasileira 
está muito semelhante ao Fiat 147 não tem mais arrumação, tem que partir 
para um novo deixar que este entre para sucata, e reforma política quando se 
trata de interesse daqueles medalhões da política Brasileira nós não 
precisamos contar com ela. O que temos que fazer e fiquei muito satisfeito 
com a audiência pública hoje pela manhã que em momento nenhum ninguém 
citou a sigla partidária apenas nós trabalhamos em prol da solução para o 
nosso Município e o que eu sempre digo se nós não se unirmos em torno dos 
interesses de Glorinha nós vamos muito perto, mas agora se estivermos 
unidos buscando solução acho que vamos longe, e Glorinha precisa de nós, 
precisa resolver vários problemas aí. Sr. Presidente: Ver. Jorge concede uma 
parte ao Ver. e Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e 
Presidente Leonardo: Eu quero registrar aqui e agradecer o empenho na 
sua fala em juntamente conosco nós podemos ver que nesses últimos dias o 
senhor se empenhou e muito junto com o Deputado Maurício agradecer a ele 
em seu nome também que essa audiência pública de hoje dos serviços 
públicos aconteceu pela boa vontade, empenho e dedicação do Deputado 
Mauricio e o Ver. Jorge tiveram e exatamente por isso não olhando para o 



lado partidário, para a questão política, mais olhando para a questão de nós 
resolvermos a situação de um projeto onde foi investido mais de dez milhões 
de reais da nossa Cidade e não tinha uma alternativa, não estava em 
atividade. Quero aqui deixar meu reconhecimento ao senhor e ao Deputado 
Mauricio. Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: Obrigado Presidente pelas 
suas palavras e eu quero agradecer também ao Ver. João por ter visitado o 
nosso Gabinete lá em Brasília o Deputado Busato está sempre com o 
Gabinete lotado lá, vereadores e Prefeitos de todos os Municípios gaúchos 
visitam o Deputado Busato e eu tenho muito orgulho de ter pedido o voto para 
o Busato de ter apoiado ele duas eleições porque ele realmente é um 
Deputado trabalhador e ele comentou comigo sobre emendas para Glorinha 
que este ano iria ser muito complicado por isso o ano passado em uma 
reunião que tivemos em Porto Alegre e ele comentou comigo que seria 
complicado este ano porque o orçamento da união ia ser muito apertado mas 
que nós não deixássemos de fazer projetos e de se habilitar nas verbas 
federal porque alguma coisa vamos ter que buscar. Então através do 
Deputado Busato se nós tivermos alguma demanda não é garantido que isso 
tenha sucesso, mas que nós não deixássemos de solicitar e apresentar 
projetos para que ele pudesse nos ajudar em Brasília. Eu quero desejar um 
bom final de semana a todos e convida-los para a nossa festa do Divino 
Espírito Santo aqui na Igreja Matriz agora no domingo e se Deus quiser 
vamos ter um final de semana bom para nós se divertir. Domingo passado 
estivemos a festa no Capão Grande um belo churrasco lá também e fomos 
muito bem recepcionado pela Casa. Sr. Presidente: Próximo vereador 
inscrito Ver. João dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente 
as Explicações Pessoais o Ver. João: Sr. Presidente, colegas vereadores, 
nossa assistência o Celsinho, Carolina quero te desejar boas-vindas a esta 
Casa essa sua nova jornada e como o Ver. Jorge falou você fez um concurso 
público para trabalhar aqui até quando você quiser e nós fizemos um 
concurso a cada quatro anos que quem escolhe nós, é o povo ali na rua então 
você teve mérito passou em segundo lugar no concurso parabéns tenha 
sucesso nesta Casa. Também queria deixar registrado no dia de hoje sobre a 
festa do Capão que foi maravilhoso, o Cléo Kuhn mentiu para nós que teria 
muita chuva no domingo e graças a Deus para nós não aconteceu e a 
comunidade pode fazer uma bela festa, um belíssimo churrasco com leilão e 
como o Ver. Jorge falou domingo agora temos a festa do Espirito Santo aqui 
na paróquia e estão todos convidados. Sobre a audiência pública foi bem 
proveitosa que nos esclareceu alguns fatos, fatos esses que naquela 
oportunidade que seu Antônio da Corsan veio e não esclareceu para nós e 
não disse o que estava travando a LO de operação, o fato lamentável que tem 
mil e sessenta e oito economias para eles ligarem as caixinhas e o 
Engenheiro não soube esclarecer a todos os participantes qual é o mínimo 
necessário para começar a funcionar ETE e isto é um fato lamentável mas 
esperamos que em um futuro próximo e que realmente comece a funcionar 
para que as pessoas parem de jogar o seu esgoto na fluvial. E outro fato que 
também quero deixar registrado porque o projeto que eles fizeram para trinta 
anos, lá em 1992 Glorinha foi instalada aquela ETA e o arroio seria o mesmo, 
a população aumentou, as indústrias aumentaram e vai aumentar cada vez 
mais, está vindo um condomínio aqui próximo, vem mais famílias morar em 
Glorinha, mas consumo de água e aonde vai captado vai ser a mesma, então 



pode no futuro eles ter capacidade de beneficiar a água para a distribuição e 
não ter o suficiente para coletar esta água, pode vir ocorrer mas o André me 
falou que foi feito um estudo e tomara que esse estudo na prática se realize 
como na teoria né, porque na teoria é muito fácil mas temos que ver na 
prática, então um estudo para trinta anos é bem longo então que fique 
registrado nesta Casa se no futuro o pior acontecer o Ver. João Soares 
naquela época alertou sobre isso ai. Sr. Presidente: Ver. João concede uma 
parte ao Ver. José Ferreira. Faz o uso da palavra o Ver. José Ferreira: Eu 
não me escrevi e era para mim se escrever, e sou obrigado a lhe apartear eu 
quero novamente dar as boas-vindas a Carol que eu já havia desejado as 
boas-vindas a ela que ela tenha muito sucesso nesta Casa mais vou reforçar 
aqui na tribuna em público. E quero parabenizar os vereadores que 
trabalharam em função deste negócio da Corsan o Ver. Jorge, o Ver. Flávio, o 
Presidente Leonardo que foi um sucesso trabalho de vocês que nós sabemos 
e temos que reconhecer que foi um sucesso claro que teve a participação dos 
demais da Câmara mais foi fraquinha, mas tudo ajuda. Quero também 
parabenizar os vereadores que viajaram a Brasília o Ver. João, Ver. Jairo, 
Ver. Ademar e Ver. Delmir, desta vez não pude ir o Presidente não deixou eu 
ir, brincadeira a parte Presidente que eu sei que é para ir um de cada 
bancada e desta vez foi premiado para viajar o Ver. João Soares, então quero 
parabenizar vocês pela viajem e tenho certeza que o trabalho de vocês lá 
junto aos Deputados que vocês já falaram o Deputado Pompeo de Mattos, o 
Senador Aécio Neves, mas só para encerrar era isso que eu queria dizer, 
muito obrigado pelo aparte vereador e na próxima vez prometo que irei me 
escrever para ter mais tempo. Retoma o uso da palavra o Ver. João: Muito 
obrigado pelo prêmio Ver. José Ferreira é uma honra ser aparteado pelo 
senhor, então foi proveitosa a vinda nessa audiência pública tomara que a 
gente tenha êxito em questão da empresa que veio e fez a obra que 
executou, e que a nova Direção da Corsan agora consiga êxito para que eles 
venham fazer alguma reparação nas nossas ruas do Município porque é 
lamentável porque toda obra que a Corsan faz sempre fica irregular, as vezes 
a rua está bonitinha eles vem faz uma obra ali e deixam aquela vala aberta ai 
até compacta e quando colocam o PAVS não fica mais como igual e ai fica 
muito feia a nossa Cidade. Mas então esperamos que lá no final de junho 
como o Ver. Flávio falou que acho muito pouco tempo, creio que lá em 
setembro a nossa ETE esteja funcionando até que todo mundo vá fazer as 
suas ligações, adaptações nas suas residências e tem o custo do cano e 
tudo, a mão de obra, e o medo do pagamento também tem muitas pessoas 
que tem medo no que vão pagar a mais, vão ficar um esperando pelo outro 
para esperar o resultado que dará em suas contas, mas isso é o que temos 
que passar mas espero que haja compreensão nas pessoas para que façam 
as suas ligações, e pode ter certeza que muitos estão reclamando hoje que 
querem colocar funcionar serão um dos últimos a fazer as suas ligações pode 
ter certeza disso. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Almiro 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Almiro: Sr. Presidente, demais componentes da mesa, 
meus colegas vereadores eu quero saudar a Simone, e dar boas-vindas a 
esta Casa Carol que você colha aqui o teu sucesso profissional é o que este 
amigo te deseja, e conte sempre com ele para o que der e vier. Também 
quero agradecer a presença do Celso que já é um cidadão do nosso 



Município que frequentemente se faz presente nas sessões da Câmara, e eu 
sempre digo Celso que aquelas pessoas que nos visitam e que estão aqui 
presentes tem todo direito de me criticar, e no momento que o senhor acha 
que tem que me criticar o senhor tem autoridade para criticar agora não 
concordo com quem nunca coloca os pés aqui querer criticar este Poder, tem 
que ser testemunha viva, ocular vendo os problemas ou as conquistas. 
Também quero parabenizar aos vereadores Leonardo e Ver. Flávio e Ver. 
Jorge por ter tomado a iniciativa de ter marcado esta audiência pública aqui 
que foi muito promissora e que quem sabe vamos torcer para que as coisas 
evoluam, e eu não quis nem questionar porque as vezes a gente pode fazer 
umas perguntas meias indigestas, indelicadas e não é o meu propósito, 
inclusive nós já tivemos nesta Casa debates e por incrível que pareça fazem 
uma obra de onze milhões depois que a obra foi feita é que vão procurar 
viabilizar a licença da Fepam então entendo eu que projeto na mão e eu não 
sou arquiteto não sou engenheiro, entendo que antes da execução da obra 
tinha que existir um planejamento para ter uma licença ambiental para que as 
coisas pudessem evoluir, mas não é isso que está acostumado a acontecer 
no nosso País no nosso Estado e essas coisas são mais ou menos assim. 
Mas na verdade eu quero do tempo que me resta Presidente eu quero tocar 
em um assunto que também longas vezes foi discutido amplamente nesta 
Casa, mas é um problema que vem crescente muito grande no nosso 
Município, vem crescente exageradamente no Estado e porque não dizer 
quem acompanha, quem tem a oportunidade de acompanhar a imprensa do 
País a falta de segurança que nós estamos atravessando, vereadores nós 
estamos entregues ao desmando, as coisas se alteraram, os valores se 
alteraram de uma maneira incrível. O safado, o delinquente, o assaltante, o 
vagabundo é quem está ditando as ordens no nosso Estado, vocês são 
conhecedores que eu tenho um vizinho lá que é uma pessoa já com a idade 
bem avançada que foi assaltado domingo próximo passado que sofreu 
humilhações, agressões e fica por isso mesmo, mas felizmente que os caras 
são tão trouxas, o que eles têm de sem vergonha tem de burrice também 
porque eles fizeram com que o cidadão assinasse um cheque e foram trocar o 
cheque no Sicredi  e ai eles caíram na malha da polícia. Então o que nos 
resta na verdade é pedirmos a proteção de Deus e fazer com que esses que 
praticam a justiça que procuram as vezes descumprir um pouquinho a 
legislação e mantenham seguros esses malfazejos um pouco mais longe da 
sociedade, porque o que dá uma impressão é que a lei só cumprida no rigor 
mesmo da lei, quando é para atingir o cidadão de bem agora quando é para 
penalizar o vagabundo, o ladrão, o estuprador aí isso não se aplica se procura 
a legislação. Eu também quero agradecer a representação da Câmara dos 
Vereadores que foram a Brasília e eu vereadores estou completamente 
desacreditando no nosso Senado, na nossa Câmara de Deputados estou 
desacreditando porque o Ver. Delmir disse uma coisa e é verdade que eles 
parecem que vão fazer tudo e eles mesmos brincam, parecem cachorros 
brincando com o próprio rabo dando voltas e não conseguem pegar o próprio 
rabo e é que nem eles lá que não fazem nada, a não ser criar impostos, 
sacrificar o trabalhador é isso que eles sabem fazer e muito bem em cima dos 
seus próprios interesses, muito obrigado. Sr. Presidente: Próximo vereador 
inscrito Ver. Ademar dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Ademar: Sr. Presidente queria 



agradecer a oportunidade de estar aqui, e também cumprimentar a nossa 
querida e nova colega de trabalho a Carol que é concursada dona do seu 
próprio nariz, com a sua responsabilidade evidentemente seja benvinda como 
eu já disse anteriormente e se sinta bem nessa nossa Casa. Sr. Presidente, 
estivemos hoje a reunião com a Corsan, com o Deputado Maurício a 
audiência pública previamente marcada e os vereadores que me 
antecederam falaram muito bem a respeito de três Deputados jovens, três 
meninos que em uma visita a essa Casa na ocasião uma homenagem ao 27° 
aniversário do nosso Município ali de pé informalmente assumiram um 
compromisso, receberam os vereadores e eu infelizmente estava junto para 
comparecer lá e no dia eu não pude porque a gente tem muitas atribuições 
como os demais vereadores tem, mas naquele dia eu não tinha como 
comparecer, e o resultado está ai veio à tona que até dia vinte e nove de 
junho estará resolvido uma situação que estava obscura que nem tinha como 
saber, se batendo com a comunidade nos perguntando e nós sem saber o 
que responder. Muitas vezes dizendo bobagens, como fizeram bobagem a 
inaugurar a praticamente um ano atrás a estação que inauguraram, foram 
embora viraram as contas, e fecharam, onze milhões investidos ali de uma 
forma se estragando, as maquinas se enferrujando, porque o troço tem que 
estar funcionando, por que se é uma casa que o cidadão está morando dentro 
ela dura mais de vinte anos e se estiver fechada dura três, quatro anos se 
arrebenta, os cupins vêm e comem tudo, e assim são as outras coisas. E 
também ficamos sabendo da ampliação da captação de água e da rede de 
água isso é muito importante por mais que temos um projeto e creio que dá 
naquele local ali desde que se façam ali a grosso modo a represa, a 
contenção de água, porque um dia chove enche tudo e deu, então não 
precisa e vai ter sempre uma água guardada ali. Sr. Presidente, estivemos na 
18° Marcha a Brasília dos Prefeitos e Vereadores a Brasília é uma rotina 
praticamente que virou, a busca incessante que lá compareceram quase 
cinco mil Prefeitos, eu pergunto havia necessidade desses Prefeitos saírem 
de suas Cidades já gastando os escassos recursos para irem lá com o pires 
na mão e só ver retórica, só ouvir falácias e não ver resultados convincentes, 
trazer alguma coisa para dizer para seu povo “olha eu fui e consegui”, e 
inclusive lá tinha uma mocinha fazendo uma explanação em uma sala de 
vidro e nós chegamos e assistimos o nosso Prefeito sentado lá com uma cara 
bastante triste ouvindo as porradas que a menina dava ali em relação a lei de 
responsabilidade fiscal que essa não perdoa, mas quando você retira a 
receita a folha de pagamento automaticamente dobram seus índices e os 
Prefeitos que estavam pintando caiu a escada e ficaram pendurados no 
pincel. Eu vinha vindo Sr. Presidente com a Prefeita de Encruzilhada do Sul 
que disse que a folha de pagamento foi a 57% e ela é contadora profissional e 
mantém ainda o escritório de contabilidade que de números eu entendo que 
não tem como agora vou chegar lá, e agora vão ter que arrumar muita cadeia 
para prender os Prefeitos por que agora dá condenação e cadeia e quero ver 
eles prender todo mundo. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte 
ao Ver. e Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e Presidente 
Leonardo: A situação de crise que a gente vê bastante e se fala muito, e eu 
fico preocupado as vezes aonde está a redução tão drástica assim nos 
recursos Municipais que vem dos repasses federais e nós ficamos se 
perguntando para dar tanta diferença assim no orçamento. Ontem pela 



manhã a Secretaria da Fazendo utilizou o plenário aqui da Câmara e fez uma 
audiência pública para apresentação da Receita para o primeiro quadrimestre 
do Município a qual a Prefeitura fez a apresentação para a comunidade e no 
primeiro quadrimestre que é um terço da receita que o Município tem para 
2015 prevista, nós podemos perceber que neste primeiro quadrimestre ouve 
ao invés de uma queda de receita dos repasses federais um aumento da 
receita, e essa pergunta me surpreendeu, essa informação que a gente teve a 
apresentação dos recursos federais pouco percentual, mas aumentaram, a 
queda maior veio de repasses de ICM e outras receitas Municipais, ISS, e 
demais receitas de taxas, IPTU, mas a receita federal isso me chamou a 
atenção, mas aumentou. Então a grande frustação de receita não é na receita 
realizada, mas a frustação na receita estimada, quando se estima de mais aí 
pode ser que há uma frustação de receita. Sr. Presidente: Ver. Ademar 
concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: Eu 
tive a oportunidade de assistir um pouquinho aquela audiência pública da 
Secretaria da Fazenda do Município apresentando aqui os resultados, mas é 
como disse aqui o Ver. Leonardo o fundo de participação do Município teve 
um acréscimo o FUNDEB, e realmente a geração de impostos do Município o 
nosso ICMS é que baixou, e nós sabemos que no ano passado a partir do 
mês de outubro as empresas venderam menos nos últimos meses do ano e 
ouve uma queda bastante grande na arrecadação do ICM, e o ICM que 
estamos recebendo o retorno agora este ano foi contabilizado do ano 
passado e no ano que vem estaremos recebendo o retorno de ICMS deste 
ano, e esse ano se não melhorar os negócios, se as empresas não 
produzirem mais, não venderem mais automaticamente vamos receber menos 
ainda do que recebemos agora no ano de 2016 por canta da produção baixa, 
e hoje nós temos uma Fibraplac que não para de investir, que estão sempre 
em manutenção e construções, e o valor adicionado normalmente que baixa a 
venda menos a compra e quando as empresas continuam investindo no 
Município e comprando e vendendo menos o nosso retorno de ICMS 
normalmente vai baixar. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: Queria 
agradecer ao Ver. João e ao Ver. Delmir pelo carinho com a minha pessoa lá 
na estada lá em Brasília, o Ver. Jairo e realmente nós caminhamos muito, 
andamos muito, batemos muita perna como se diz com um firme propósito de 
trazer o resultado que muitas vezes ali a nossa vontade é frustrada, eu não 
desacorçoei fui em quatro ministérios na quarta–feira, e quando não dá com 
os Deputados que eles fecham as portas e dizem não tem como é 
unanimidade é todos, inclusive fui no Jerônimo Goergen, juntamente com o 
Ver. João a convite dele eu o Ver. Delmir que fomos muito bem recebidos lá 
juntamente com o Ver. Jairo, muito bem recebido por ele que é muito educado 
um jovem também na política mas ele é taxativo e não tem, eles estão 
esperando ai um milagre, alguma coisa que a Dilma possa fazer para poder 
contemplar, sei lá alguma coisa. Então agente foi nos Ministérios e alguma 
coisa a gente conseguiu deixar alinhavado como se diz, dependendo de 
alguns detalhes que juntamente com o Secretário de Governo aqui a gente 
vai mandar para lá via fax e manter o contado, fui no Ministério do 
Desenvolvimento Social, no Ministério MDA, e na Agricultura, e Ministérios de 
Comunicações. E estive também no Palácio juntamente com os Vereadores, 
Delmir, João e Jairo e claro que evidentemente não podemos encontrar com a 
nossa Presidente lá, e até foi bom que Deus faz tudo certo com linhas tortas e 



se Deus quiser na próxima vez eles vão marcar o dia e a hora e quero 
convidar meu amigo Flávio para fazer uma visita ao Palácio do Planalto e ser 
recebido pela nossa Presidente porque independente da má ou boa 
Administração será sempre a nossa Presidente e deve ter nosso respeito seja 
ele quem for e todos que passaram por lá e tiveram o voto popular, então será 
sempre uma honra poder estar sendo recebido por um Presidente da 
República. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Flávio. 
Faz o uso da palavra o Ver. Flávio: Eu já aceitei o convite vereador e 
gostaria muito seria uma honra para mim conversar com a nossa Presidente o 
fato de eu divergir da forma que ela administra este País não me permite que 
eu falte com o respeito com a instituição da Presidente da República e quem 
sabe se nós tivéssemos alguns minutinhos conversando com ela eu e o 
senhor e todos estes vereadores, mais o Celso ela não está acostumada a 
falar com gente séria assim e quem sabe se ela fala com a gente aqui ela 
comece a entender que existe outras pessoas neste mundo que são pessoas 
de boa índole, e eu quero aceitar este convite sim. Sr. Presidente: Ver. 
Ademar concede uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. 
Almiro: Eu tenho vontade de testemunhar este encontro entre o Ver. Flávio e 
o Ver. Ademar com a Presidente Dilma, que eu não concordo quando o Ver. 
Flávio quando faz uma crítica e com muita propriedade, muita razão quanto 
ao Governo que eu também votei na Presidente Dilma e também tem horas, e 
coisas que também tem sentido nós não podemos generalizar de uma 
maneira é tudo e pronto, porque eu já disse e repito vereadores que partidos 
políticos nem um mais faz com que eu diga esse é o partido, e não são tudo o 
mesmo nível, quem faz o partido é o cidadão ou a cidadã e não o partido 
quem faz alguém. Mas Ver. Ademar eu quero lhe agradecer se é que o 
senhor tomou a liberdade de levar o Ver. João e o Ver. Jairo no Gabinete do 
Tiririca e que se o Tiririca batizou o Ver. João eu lhe agradeço e por ele estar 
mais disciplinado e por ele ter sido batizado eu estou passando a Liderança 
da Bancada para ele depois deste batismo. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Ademar: Também tivemos lá dentro da Câmara dos Deputados o Deputado 
Sergio Reis cantor e se apresentamos lá para ele e eu conversando com ele 
sobre gado que é o que ele gosta e não deu naquela oportunidade de fazer 
uma ligação para o Bebeto aqui porque ele quer comprar gado aqui ele tem 
seis mil cabeças de boi e ele quer comprar um outro tipo também gado 
Europeu. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Jairo. Faz 
o uso da palavra o Ver. Jairo: Venho a tribuna dizer que o Ver. Almiro citou 
que o Ver. Ademar me levou eu o Delmir e o João no Gabinete do Tiririca e 
não eu não estive no Gabinete do Tiririca, eu estive no do nosso Deputado. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: Se fosse teria sido batizado 
também, Sr. Presidente para encerrar. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede 
uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: Só para deixar 
registrado que o Ver. Ademar surpreende a cada dia que a gente convive com 
ele a gente se surpreende este homem tem uma desenvoltura para conversar 
pois fomos no Palácio e ele queria conversar com um assessor ligou para o 
ex-marido da Presidente e foi conversando, conversando e se aprofundando 
até que veio um rapaz atender ele lá de cima e falou quer agenda é por email, 
não mais eu mandei ai o rapaz disse para o email tal porque tem que ser por 
este, ai ele disse mandei para o outro, enrolou o cara ali, o homem é 
campeão. Lá no Senado nem se fala, cortava fila para pegar autorização para 



entrar é uma figuraça e me diverti muito, trabalhamos muito e cada vez 
admiro mais este Ver. Ademar e parabéns pela sua desenvoltura. Retoma o 
uso da palavra o Ver. Ademar: Obrigado Ver. João, e para encerrar 
estivemos no Gabinete do Deputado Busato por três oportunidades e não 
conseguimos entrar pela quantia de gente que tinha lá, uma loucura, claro a 
mesa sempre Ver. Jorge a mesa redonda sempre farta é um café colonial, a 
vida inteira aquilo ali sempre. A reforma política Sr. Presidente ela deverá ser 
feita e agora ficou bem claro como diz a constituição federal, que quando os 
políticos não têm competência para legislar sobre aquela matéria aonde nos 
enrolaram e fizeram um jogo e ficou por isso mesmo então que o povo faça 
através de uma Moção articulada que aí então o povo vai se impor e não vai 
caber emendas. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores inscritos para 
uso da palavra nas Explicações Pessoais encerro a presente sessão e 
agradeço a presença de todos os senhores e senhoras e convido para a 
próxima Sessão Ordinária no dia primeiro de junho de dois mil e quinze 
(01/06/2015), ás dezoito horas aqui no Plenário José Marques Cardoso na 
Câmara Municipal de Vereadores.                      
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