
Ata n° 015/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de 
Glorinha, realizada no dia onze de maio de dois mil e quinze 
(11/05/2015), 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: aguardamos a 
presença do Ver. Almiro, o qual esperamos por vinte minutos e não 
chegou, por respeito a nossa assistência, iniciamos a sessão.  
Invocando a proteção de Deus declaro aberta a Sessão Ordinária do 
dia onze de maio de dois mil e quinze, solicito ao 1º secretário que 
faça a leitura de um versículo bíblico. 1º Secretário: capitulo 13, 
verso 1. Sr. Presidente: obrigado Ver. Flávio, agradeço a presença 
de todos, colocamos em discussão a Ata da Sessão Ordinária Nº 
013/2015, havendo alguma discordância, manifestem-se para colocar 
em votação. Os Vereadores que aprovam a Ata Nº 013/2015 
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 11/05/2015, OF. GP. Nº 066/2015 de 
autoria do Poder Executivo (PL Nº 018/2015); Requerimento Nº 
013/2015 de autoria do Ver. Jorge Fagundes da Silva; Informativo 
Nº 118293/2015 do Ministério da Educação; Convite Assembleia 
Legislativa audiência pública 13/05/2015, Convite Assembleia 
Legislativa audiência pública 18/05/2015; Convite do Bingo da 
Escola Municipal de Ens. Fundamental Coronel Sarmento; Moção 
de Pesar falecimento do Sr. Jorge Alberto Portanova Mendes 
Ribeiro Filho; Convite da Igreja Anglicana do Brasil. Meu caro 
Presidente, seriam esses os Expedientes Recebidos. Sr. Presidente: 
obrigado Ver. Flávio Soares pela leitura, solicito que faça a chamada 
para os Expedientes Recebidos. 1º Secretário: inscrição para os 

Expedientes Recebidos na seguinte ordem: Vereadores do PSDB, 
PSD, PDT, PP, PTB e PMDB. Presidente encontram-se dois 
Vereadores inscritos. Sr. Presidente: antes de passar a palavra 
para os Vereadores inscritos, gostaria de solicitar a cada um dos 
senhores a compreensão, para não se estenderem no tempo, o 
qual vai ser controlado pela Presidência da Casa, e pela 
secretária, pois o nosso painel eletrônico está em manutenção, a 
partir do momento que forem avisados do tempo, de terminar o 
tempo o bom senso de se encerrar e não haver nenhuma 
discussão. Primeiro Vereador inscrito Ver. Almiro, o mesmo 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente aos 
Expedientes Recebidos o Ver. Almiro: Sr. Presidente, demais 
componentes da Mesa, demais colegas Vereadores, as nossas 



colegas servidoras, eu quero também saudar a presença do 
João Eli, Ex-Vereador Breno, Adriana e a minha neta, eu tenho 
uma neta emprestada aí, que todas as semanas ela vem me 
visitar, meu caro Presidente antes de que eu faça alguma 
solicitação, quero agradecer a gentileza da Mesa, de me esperar 
por alguns minutos, que não costume, mas eu peguei uma 
tranqueira na Freeway, infelizmente me atrasei um pouco. Mas a 
minha vinda a Tribuna, como de costume, as lideranças de 
todas as bancadas que compõe esse Poder para que nós não 
deixamos acumular, projetos que as vezes não tem discussões, 
maiores que é uma abertura de credito no valor de R$ 50,95. 
Então dispensa qualquer comentário, e como normalmente 
acontece as lideranças concordaram e desta forma Presidente 
eu estou pedindo, a urgência deste Projeto, e se assim for 
entendido eu em nome do Governo eu digo muito obrigado. Era 
isso meu muito obrigado. Sr. Presidente: próximo Vereador 
inscrito Ver. Flávio o Sr. dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente aos Expedientes Recebidos o Ver. Flávio: 
Sr. Presidente quero na sua pessoa cumprimentar os demais 
pares da Casa, o corpo de colaboradores da nossa Câmara, e a 
assistência que nos dá o prazer da sua companhia. Do ex-
Vereador Breno, nosso amigão que sempre que pode vem aqui 
na nossa Casa. Bem como aquela moça, acompanhada da 
mocinha, que sempre nos dá o prazer da cia e hoje trouxeram o 
pai para nos ajudar a fazer essa sessão. Coisa boa venham 
sempre, também a presença do João Eli, nosso companheirão 
aqui também, quero saudar a todos. Sr. Presidente, a nossa 
vinda a Tribuna em relação aos Expediente seria no que diz 
respeito a moção de pesar, a família do nosso atuante deputado 
estadual, federal, se possível, nós sabemos que esse referido 
esse político importante, ele tem uma relação de intimidade com 
a cidade de Glorinha, pois ele fez vários encaminhamentos para 
nossa cidade. Emendas parlamentares que esse cidadão, 
encaminhou para mim aqui, acho que seria importante, nós 
nessa moção aqui, salientar especificamente o que ele fez por 
essa cidade, que nos anos tais, tais, peça apoio da Prefeitura, 
porque é um reconhecimento, dessa terra a um trabalho, que 
provavelmente a família nem saiba que ele fez, então seria 
assim se possível apresentar aqui, esse trabalho especifico, 
para nossa cidade, e se fosse possível Presidente, tirasse essa 
palavra câncer aqui quase no final ali, porque por mais que 
tenha sido um câncer ninguém gosta de ouvir, ninguém gosta de 
ler, substituir essa por deixar o escalão para tratar de doença, 
uma enfermidade, se possível claro, então seria isso um pedido 
humilde deste Vereador aqui, acrescentar além desta aqui que 
já está bem especifico, da sua vida pública a nível estadual e 



federal, mas ele tem uma relação com essa cidade. E ele foi 
aqui se não me engano um dos mais votados. Na cidade de 
Glorinha. Então eu queria que fosse avaliado isso aqui. Sr. 
Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz 
o uso da palavra referente aos Expedientes Recebidos o 
Ver. Ademar: obrigado pelo aparte Vereador, o Ver. Almiro nos 
Expedientes Recebidos, e ainda não é sobre o assunto falarei 
posteriormente, ele fala sobre o PL Nº 018/2015, e pede a 
urgência, não a urgência mas para votar no dia de hoje, que 
apenas R$ 50,95 porque as vezes tranca lá a administração por 
causa da votação aqui, de uma verba que fica parada, que é 
resultado de uma sobra de 2014, e que será reaplicado em 
2015. Veio atrasado, mas tudo bem, e que somente poderá ser 
colocada no orçamento de 2015, nessas atividades aqui, se 
passar por essa Casa, então o justo seria nós votar e aprovar, e 
ainda diz aqui servirá como origem na abertura de credito 
especial. Ou seja, aquilo que sobrou no ano passado. Com 
relação ao Mendes Ribeiro Filho, que diz que toda pessoa que 
morre passa a ser bom. Mas nós reconhecemos o trabalho que 
esse homem fez. E a serenidade que ele conduziu a vida política 
dele. A exemplo do pai dele que sempre dizia, na frase é um 
privilégio ter estado com vocês. E para nós foi um privilégio ter 
ele como todos os cargos que ele ocupou de Vereador, 
Deputado Estadual, Deputado Federal e Ministro da Agricultura. 
Ser líder dos Governos Estaduais aqui, começou a liderar o 
Governo Federal. Mas realmente fica uma lacuna, dentro desta 
moção de pesar, os relevantes trabalhos que ficou, e as 
liberações de verbas para o Município, é muito importante 
apesar de que eu e os outros Vereadores assinamos, você 
levantou essa questão, e nós podemos fazer logo depois, o 
nosso assessor jurídico poderá fazer. E nós assinar novamente, 
uma nova redação, mostrando os trabalhos que a família não 
sabe, ele plantou e não vão ficar sabendo. O ex-Prefeito de 
Gravataí, Nidio da Silveira Peixoto, só depois que ele morreu, é 
que o Juarez Vargas, em cima do tumulo, disse das coisas que 
ele tinha feito e que nós aqui não sabíamos. E ele fazia questão 
de não dizer para ninguém que fazia o bem sem olhar a quem. 
Muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio: então 
Vereador Presidente, eu agradeço o aparte do nobre Ver. 
Ademar, reavaliado a nossa tese, pedindo que aqui se 
acrescente, pois assim como falamos outro dia, nós também 
estaremos contando a história desse político que aqui tivemos. 
Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. Almiro. 
Faz o uso da palavra referente aos Expedientes Recebidos o 
Ver. Almiro: Vereador eu até quero me penitenciar e pedir 
perdão, com a intenção de pedir a urgência do PL, essa abertura 



de credito, e confesso que cheguei atrasado, realmente o Ver. 
Ademar disse que nós costumamos dizer que sempre a pessoa 
que morre normalmente a pessoa fica boa. Não é o caso, do 
Mendes Ribeiro Filho, e eu vou dizer algo que não é do meu 
partido, vou dizer algo aqui Vereadores e assistência que eu não 
acredito, que tenha tido Deputado Federal, que mais contribui 
com Glorinha que o Mendes Ribeiro Filho, esse homem tem um 
serviço prestado por nosso município, repito, que nem um 
Deputado Federal, teve o desprendimento que o Deputado 
Mendes Ribeiro Filho teve. Então ele realmente era um político 
diferenciado, realmente ele nunca teve envolvido em escândalo 
de político, ele foi o Ver. Ademar não lembrava, mas se não me 
engano líder do governo do Presidente Lula ou da Presidente 
Dilma. Mas eu sei que ele foi líder do governo nesses 12 anos, 
agora por esse governo estar desgovernando o que nós temos 
assistido, não tira aqui a grandeza, dele ter sido líder do governo 
naquela época, porque o Presidente talvez confiou nele, e com 
muitas razões, que é motivo suficiente para confiar né, eu já 
meio maduro, me lembro até da história da carreira política do 
pai dele, do Mendes Ribeiro Pai. Então realmente, parabéns 
aquele que teve essa grandeza de prestar essa homenagem e 
digo eu, que Santa Catarina está prestando homenagem ao ex-
Senador Luiz Henrique que também é político destacado no 
senário de SC, era isso meu muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Flávio: meu nobre Vereador, acredito que estou 
ao final do meu tempo, mas gostaria aqui também de registrar, o 
passamento de um comerciante da nossa cidade, que lutou 
bravamente contra uma doença maligna também, que no último 
domingo nos deixou, que é o senhor Edson Ferreira Soares, 
nosso comerciante das Contendas, nosso conhecido, que 
bravamente lutou, jovem ainda, que precisou passar desta para 
uma melhor. Então quero registrar o passamento deste 
Gloriense, e nosso amigo comerciante que nós todos 
conhecemos. Muito obrigado. Sr. Presidente: não havendo 
Vereadores inscrito para uso da palavra para os Expedientes 
Recebidos passamos então a apreciação do pedido de urgência 
do PL Nº 018/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, 
consulto as lideranças de bancadas, liderança do PP favorável, 
liderança do PSD, Ver. Delmir favorável, liderança do PMDB, 
Ver. Jairo favorável, liderança do PDT, Ver. Ademar favorável, 
liderança do PTB, Ver. Jorge favorável, liderança do PSDB, Ver. 
Flávio favorável. Aprovada a urgência pelas lideranças de 
bancadas por unanimidade. Passamos a apreciação do Plenário 
do pedido de urgência, Vereadores que concordam com o 
pedido de urgência permaneçam como se encontram, os 
contrários manifestem-se levantando, aprovado o pedido de 



urgência por unanimidade. Solicito ao 1º Secretário que faça a 
chamada para inscrição do pedido de urgência, do PL Nº 
018/2015. Srs. Vereadores interrompemos a sessão por tempo 
indeterminado, para as comissões exalarem seus pareceres. 
Solicito ao 1º Secretário que faça a chamada para inscrição do 
PL 018/2015. 1º Secretário: chamada para as inscrições do PL 
Nº 018/2015, na seguinte ordem: Vereadores do PSDB, PSD, 
PDT, PP, PTB e PMDB. Sr. Presidente encontra-se um 
Vereador inscrito, Ver. Ademar. Sr. Presidente: Ver. Ademar o 
Sr. dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao 
PL Nº 018/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente, nos 
Expedientes Recebidos eu já usei a palavra sobre ele, e creio 
que já foi tirado todas as dúvidas, com relação ao mesmo, mas 
como todo projeto que entra aqui nessa Casa, nós temos que ter 
o respeito, com as pessoas que vem nos assistir de pelo menos 
dizer o que se trata. Isso já foi dito a respeito desse projeto que 
já foi dito, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
credito especial no valor de R$ 50,95, já veio projeto aqui de R$ 
0,10, já veio, mas é necessário porque as contas, tem que ser 
exatas, tem que fechar, se faltar um centavo não fecha e tem 
que passar por essa Casa para se tornar legal. Se alguém Sr. 
Presidente quiser doar um dinheiro para o município, eu quero 
doar R$ 100,00 para o município, tem que passar um Projeto 
para essa Casa de doação, e se o município quiser fazer o 
inverso, tem que fazer um Projeto para essa Casa, e assim o 
Projeto de acordo com o artigo 2º, diz que servirá como origem 
para cobertura do credito especial, no artigo anterior o superávit 
financeiro apurado no exercício de 2014, relativo à fonte de 
recurso. R$ 50,95 que está incorporando ao acréscimo dentro 
destas rubricas. Muito obrigado. Sr. Presidente: não havendo 
mais Vereadores inscritos, passamos a apreciação do Plenário, 
o PL Nº 018/2015, os Vereadores que votam favoráveis 
permaneçam como se encontram, os que votam contrários 
manifestem-se levantando. Aprovado por unanimidade. 
Requerimento Nº 013/2015 de autoria do Ver. Jorge 
Fagundes, Vereador você dispõe de cinco minutos. Faz o uso 
da palavra referente ao Requerimento Nº 013/2015 o Ver. 
Jorge: Sr. Presidente, nossa assistência, nossos funcionários 
da Casa, é de conhecimento de todos os Vereadores e digo que 
da maioria da população, é o município, a municipalidade, local 
vagas numa creche particular para as crianças do município, e 
eu tenho formação segundo portal da transparência, que o 
município contratou 300 vagas para um período de 8 meses. E 
eu me deparei com a notícia no Jornal de Glorinha, que o 
município está oferecendo matricula para as crianças nas 
creches do município. E ainda recebi a visita de um cidadão, que 



me indagou da seguinte forma, porque o município contrata uma 
creche particular para cuidar das nossas crianças se oferece 
vagas nas creches públicas. E que se diga de passagem temos 
uma boa qualidade de cuidado nas creches municipais. O qual 
eu só ouço elogios das crianças e dos pais que lá usufruem 
daquele espaço público. Então eu peço aqui que o Município me 
enviei, cópia do processo licitatório referente à compra destas 
300 vagas para os alunos. Essas 300 vagas devem ter sido uma 
estimativa de vagas para o período. Poderá o município não 
usar as 300 vagas, mas poderá o município usar essas 300 
vagas já que foram licitadas. Concedo uma parte ao Ver. 
Ademar. Sr. Presidente: Ver. Jorge, concede uma parte ao Ver. 
Ademar. Faz o uso da palavra referente ao Requerimento Nº 
013/2015 o Ver. Ademar: obrigado pelo aparte Ver. Jorge, eu 
estou fazendo parte do conselho da educação do município, 
onde estamos discutindo o Plano Municipal da Educação, que é 
uma escala que vem do Plano Nacional da Educação, Plano 
Estadual da Educação e o Plano Municipal, que terá que ser 
entregue até julho agora, de todos os municípios e é uma etapa 
que vai durar por 10 anos, de 2015 a 2025. Ok. E esse curto 
espaço de tempo que estou fazendo parte desta comissão, deu 
para verificar coisa que eu não tinha conhecimento, e talvez os 
senhores Vereadores não tenham, e somente participando é que 
a gente busca e o Plano muito bem elaborado, e eu já falo sobre 
o Requerimento porque tem a ver uma coisa com a outra, pelo 
corpo técnico que está elaborando, e a Secretária da Educação 
ela contratou uma advogada, para fazer a verificação dos 
possíveis erros, erros de palavras, de colocação e a parte 
jurídica. Diferente de muitos municípios que contratam um 
advogado, uma equipe especializada em fazer. E essa equipe 
faz na maioria dos municípios aí, e entregam prontinho para 
Secretaria da Educação de seu município. Diferentemente pelo 
seu próprio corpo técnico, contatou só um jurídico. Durante esse 
processo senhores Vereadores, meu nobre colega Ver. Jorge, 
eu questionei a respeito das vagas, e me disseram não vaga 
tem à vontade na creche. Tem sim, eu falei para o cara que me 
procurou, falou tem sim pode ir lá que tem. E me procurou e 
disse que negou, que não tem mais vaga. Bom, mas então tem 
alguma coisa errada, só um pouquinho, vou falar com a 
Secretaria da educação nas boas maneiras a cumprir para 
chegar lá, então amanhã eu tenho uma conversa com ela, para 
ver a respeito das vagas na creche, na creche do município. 
Evidentemente não chegando o município tem que contratar 
vagas fora. E nós só temos uma creche e uma creche mal 
instalada, a situação do prédio não é boa, não recomendo, 
imagina uma creche de primeiro mundo lá em cima, e aqui 



vamos ser bem sinceros, uma espelunca. É isso, não 
denegrindo, mas um comparativo. Muito obrigado. Retoma o 
uso da palavra o Ver. Jorge: obrigado Ver. Ademar pela sua 
contribuição, eu até quero ser bem sincero aqui, nunca visitei a 
creche particular, apenas estou confiante na fiscalização, tanto 
na área da saúde como na área ambiental, na área da 
educação, e nós procuramos sempre ter uma qualidade, e 
perante as creches do município, claro que pode haver algumas 
falhas, mas nós sabemos que as crianças que estão lá na 
creche são bem cuidadas, eu vejo com meus olhos, e não tenho 
reclamação, dos pais que lá colocam seus filhos. E o que nós 
precisamos dar atenção é o nosso contribuinte quando ele nos 
pede uma explicação. O porque destas contratações, já que o 
Jornal de Glorinha está aqui propagando vagas. Então se nós 
temos vagas, se nós temos um município, num momento em 
que se propõe, a fazer uma economia, não tem porque nós 
pagar creche particular, a R$ 553,00 por aluno por mês, sendo 
que nós temos uma creche montada, com todas as exigências, 
do ministério da educação, atendendo as nossas crianças. 
Então eu peço o apoio, dos meus colegas Vereadores, e espero 
que o Executivo mande cópia deste processo, para nós tomar pé 
e responder, o nosso contribuinte, o que está sendo feito com a 
verba da educação. Eu quero pedir o apoio de todos vocês e 
agradeço a atenção dispensada por essa matéria. Sr. 
Presidente: colocamos em votação do plenário o 
Requerimento de Nº 013/2015 de autoria do Ver. Jorge 
Fagundes da Silva, Vereadores que tem voto favorável 
permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se 
levantando. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria da 
Ordem do Dia, moção de pesar para a família de Jorge Alberto 
Portanova Mendes Riberio Filho, dispenso o uso da palavra 
colegas Vereadores, para acrescentarmos conforme a fala do 
Ver. Flávio Soares um pouco da história e participação do 
Deputado junto ao nosso município de Glorinha. E na próxima 
sessão nós estaremos apresentando, com as alterações e com 
esse histórico da política dentro da nossa cidade, do seu 
trabalho nos seus anos como Deputado. Não havendo mais 
matérias na Ordem do Dia, passamos então e peço ao nosso 1º 
Secretário, a inscrição para uso da palavra, nas Explicações 
Pessoais. 1º Secretário: chamada para as inscrições para as 
Explicações Pessoais, na seguinte ordem: Vereadores do PSDB, 
PSD, PDT, PP, PTB e PMDB. Sr. Presidente, encontram-se seis 
Vereadores inscritos. Sr. Presidente: primeiro Vereador inscrito 
nas Explicações Pessoais Ver. Jairo o Sr. dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Jairo: Sr. Presidente, colegas Vereadores, 



nossos servidores da Casa, boa noite a todos. Sejam bem-
vindos a essa Casa. Eu acho que os Expedientes Recebidos, 
muito bem colocado pelo Ver. Ademar, falou aqui sobre essa 
questão que foi adotado. E o Requerimento que a gente tem do 
Ver. Jorge da creche, meus parabéns eu acho que a gente tem 
que saber das coisas, e quero falar um pouquinho da moção de 
pesar do Mendes Ribeiro Filho, Deputado Federal. Eu quero 
dizer que esse Deputado foi um dos Deputados Federal, que 
mais trouxe coisa para Glorinha, nós temos várias ruas 
pavimentadas eu quero dizer para vocês, através deste 
Deputado. Eu quero dizer aqui, que eu mesmo quando comecei 
consegui emenda parlamentar de 350 a 400 mil, para 
pavimentação das ruas. Então fora outras coisas a mais, entre a 
creche, o posto de saúde e outras coisas mais que ele veio 
trazer. Então eu quero agradecer o Ver. Ademar, eu até nem 
pedi aparte, sobre a questão de colocar sim, aqui na moção de 
pesar, para colocar o que ele trouxe para Glorinha, que ele foi 
um dos Deputados que mais trouxe. Aí nós temos sim vários 
outros Deputados que trouxeram, a gente tem assim Mendes 
Ribeiro, Marco Aurélio, Júlio Redecker, nós temos o Jeronimo, 
então a gente tem sim, a gente tem uns Deputados Federal, e 
que contribuiu bastante com o nosso município. Eu acho que 
quando chega uma hora destas a gente perde um Deputado que 
nem o Mendes Ribeiro Filho, que a gente foi lá no Gabinete 
dele, fazer emenda e a gente conseguiu, trazer verba para 
Glorinha. Então quero dizer para vocês que é difícil o cara ter 
deputado que o cara consegue. Ir lá e levar, e conseguir essas 
emendas, mas graças a Deus a gente conseguiu. Várias 
emendas e eu fico muito triste de um cara que aconteceu com 
ele, um cara, novo ainda, e um cara que a gente não tem anda 
do que falar dele, que nem o Ver. Miro disse. Um cara sério um 
cara que nem o Pai dele, um cara que a gente não tem nada o 
que falar dele. E ocupou vários lugares e não tem o que a gente 
falar e dizer do Mendes Ribeiro. Então eu quero dizer que hoje, 
estou sim triste me lembrando, mas eu tenho certeza que 
através deste Deputado, se elegeu, vai ter outros que se 
elegeram que nem o Fogaça, que vai vir verba para Glorinha. 
Era isso meu muito obrigado. Sr. Presidente: próximo Vereador 
inscrito Ver. Jorge Fagundes, que dispõe de cinco minutos. Faz 
o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Jorge: Sr. Presidente nós acabamos de passar pela semana, 
estamos no mês de aniversário do município, onde as 
programações não foram muitas. Mas acredito que foram 
eficazes para a saúde do nosso município. Onde se faz muito 
barulho, juntamente com esse barulho as vezes vai um pouco de 
verba que podem fazer falta logo ali adiante. Nós já tivemos 



diversidade aqui no município, onde foi gasto uma verba um 
pouco alta para o nosso tamanho. Parte dela investimento, parte 
dela gasto e parte dela investimento. Digo investimento quando 
se gasta com o que é necessário, e gasto com o que é gasto 
com o desnecessário. Mas as vezes a gente comete alguns 
erros, Pecados, que são  
Reparados, e esse ano eu confesso que gostei da programação 
onde o município se preocupou em pedir uma missa em ação de 
graça, no dia 04 de maio, de lá várias pessoas assistiram, 
participaram, e contrários de outras oportunidades que se 
entrava na Igreja no horário da missa e tinha um som 
atormentante, naquela praça ao lado que não dava para se ouvir 
nem assistir há nada. Tivemos o culto ecumênico, tivemos o 
culto com o Pasto Mateus que eu não pude estar presente. O 
culto ecumênico que eu sempre presenciei, sempre estive 
presente todos os anos. Esse ano não foi possível de participar, 
mas são reflexões, que é necessário, porque se busca o nosso 
real valor, lá do fundo das nossas raízes, das nossas famílias. 
Muitas vezes se faz uma festividade muito intensa, muito 
grande, onde se comemora, e se bebemora também, onde a 
nossa população as vezes ultrapassa os limites, e nós 
acabamos no momento que passa essa data. Passou 
investimos, gastamos e não nos retornou, coisa alguma, este 
momento de comemoração. Mas quero ceder uma parte ao Ver. 
Almiro que eu sei que ele entrou correndo na tribuna, ele deve 
estar ansioso para me responder. Sr. Presidente: Ver. Jorge 
concede uma parte ao Ver. Almiro Modinger. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Almiro: 
obrigado Ver. Jorge a minha presa de chegar até a tribuna, é 
para reconhecer, que o senhor é dono de muitos e muitos 
discursos, nessa tribuna, que sempre mereceram a minha 
atenção, e o meu respeito. Muitas vezes até nos debatíamos, 
mas isso faz parte deste Poder. Estarmos aqui para discutir. 
Mas eu quero parabenizar Ver. Jorge, hoje no meu 
entendimento, e peço que a cada um pensa de uma maneira, o 
senhor está falando o essencial aquilo que de melhor possa sair 
de um Vereador eleito pela população. Realmente Vereador eu 
só vim na tribuna para dizer meus parabéns pelas suas 
colocações, e eu penso igualzinho ao senhor. Não tenho 
capacidade em fazer em palavras tudo o que eu sinto dentro do 
meu coração. Era isso meu muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Jorge: obrigado Ver. Almiro, eu acho que nós, 
comungamos o mesmo pensamento, e muitas ações, dentro do 
Legislativo, e como nós sempre privamos, pela salvação da 
nossa população e das nossas famílias, eu acho que hoje, se 
nós parar um pouco, repensar as nossas vidas, e repensar a 



direção e o exemplo que nós precisamos dar aos nossos filhos, 
e aos nossos netos, eu acho que nós temos que buscar as 
nossas raízes, que lá nós aprendemos o bom viver, que lá se 
tornaram os grandes homens, e grandes mulheres que lá nós 
precisamos tomar pé disso, colocar os pés no chão, e 
administrar essa cidade para esta população, e conservar esses 
nossos costumes. Mas eu sei que meu tempo acabou, a Simone 
está ali fazendo sinal, quero desejar, um boa noite a todos 
vocês, mas antes eu ainda quero me referir a Igreja Adventista 
que teve um encontro no sábado, aqui no Glorinha Futebol Club, 
parabeniza-los pela oportunidade que deram as pessoas de 
ouvirem palavras boas. Boa noite, obrigado. Sr. Presidente: 
Ver. Flávio você dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Flávio: Sr. 
Presidente, quero dispensar as formalidades, e vamos direto a 
nossa pauta, que é livre nas explicações pessoais, quero aqui 
fazer coro a saudação do Ver. Jorge, o culto que eu não pude 
participar, mas soube que estávamos representados pelo Ver. 
Almiro e pelo nobre Ver. Ademar, que foi as bodas de 
aniversário da Igreja Adventista de 7º dia, 50 anos de existência, 
que foi um evento maravilhoso, que nós estávamos convidados, 
mas não podemos participar por problemas de ordem particular. 
E também eu quero aqui responder à pergunta por um 
contribuinte, que se encontra na nossa assistência, que está 
Casa buscou nas pessoas, do ver. Jorge, Ver. Leonardo, 
representando a Câmara toda, mas ainda na companhia do ex-
Prefeito Dorival Medinger, que nós estivemos presente no 
gabinete do Secretário de Minas e Energia do Estado, gabinete 
do Deputado Mauricio Dzietrich, e do Deputado Gabriel Souza, 
na Assembleia Legislativa, nas datas do dia 05 de maio, e lá 
fizemos o encaminhamento que precisávamos sobre essa obra 
que não gera recurso, não gera serviço, mas eu quero 
responder ao cidadão que está aqui, a Câmara de Vereadores 
fez os encaminhamentos necessários, e está aguardando 
respostas inclusive de uma audiência pública que vai convocada 
para se realizar aqui nesta Casa, a sentido de fazer pressão 
maior ainda em cima dos órgãos responsáveis, então aqui está 
oficialmente o nosso posicionamento sobre esse assunto, que a 
nossa Câmara não está aguardando de forma alguma, nós 
estamos tomando providências necessárias as nossas 
atribuições. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao 
Ver. Almiro Mödinger. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Almiro: obrigado vereador antes 
que o senhor tome outro rumo do seu raciocínio, que euro dizer 
se logrou êxito ou não, Ver. Jorge, Ver. Ademar, o poste da RGE 
lá na divisa de Glorinha, com Taquara, que está na página do 



Jornal de Glorinha, sexta feira eu passei lá, e tive uma surpresa, 
o poste não está mais lá. Não sei como é que abriram o buraco, 
mas o poste foi trocado, acredito eu, e hoje eu não estou 
lembrado Vereador, e com aquela empresa AES Sul, eles 
fizeram um movimento na justiça, sobre os postes já em 
péssimo estado de conservação e a justiça deu um prazo, para 
que essa empresa troque todos os postes neste prazo. Não 
posso precisar qual foi o município. Evidentemente Vereador 
que nós estamos no caminho certo, nós estamos procurando 
solução, se não estamos encontrando solução junto a empresa 
que nos presta serviço, então vamos procurar os nossos 
direitos, no Ministério Público, para que as decisões sejam 
tomadas, para que o povo que paga uma tarifa bem alta, possa 
ter um serviço na altura daquilo que nós pagamos. Era isso meu 
muito obrigado. Retoma o uso da palavra da palavra o Ver. 
Flavio: nobre Ver. Almiro, eu não vou afirmar que teve relação 
ou não com a troca do poste, mas eu quero lhe afirmar que no 
dia 05 de maio as 9:30 da manhã, estava na mão do Secretário 
das Minas e Energia, o seu Requerimento, o Jornal de Glorinha, 
entregue pelo Presidente, por esse Vereador o seu pedido. 
Também para encerrar, quero lamentar, eu concordo com o Ver. 
Jorge com o que ele falou agora pouco, a respeito das 
festividades, do nosso município, do aniversário de 27 anos. E 
eu concordo com o senhor que foram bonitas, mas eu acho que 
poderiam ser mais evidentes, mas nós entendemos também as 
dificuldades que estamos passando. Então eu quero fechar com 
o senhor no seu posicionamento. Dizer que lamentavelmente, 
ontem foi o dia das mães, e eu quero parabenizar todas, e nós 
vamos ter uma sessão específica para isso, mas eu quero me 
referir o seguinte, a mãe do Brasil, lamentavelmente presenteou 
seus filhos, com praticamente a extinção, do PRONATEC, do 
FIES, e o programa Minha Casa Minha Vida. Esse foi o grande 
presente que foi enviado, para os filhos mais jovens da mãe 
brasileira. É de lamentar, além de outras coisas que perdemos 
aí, e além de outras coisas que perderemos. Hoje pela manhã 
eu ouvia a entrevista do Prefeito de Rio Grande, ele contando o 
que se passa, em Rio Grande em função do desmonte dos 
investimentos programados pela Petrobras, em função do que 
nós já sabemos. Sr. Presidente: Ver. Flavio concede uma parte 
ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Jorge: obrigado pelo aparte Ver. Flávio, eu 
quero fazer coro com as suas palavras, mas quero dizer para 
mim a mãe do Brasil é nossa Senhora Parecida, e pode ter 
alguma madrasta, que talvez não trate o filho com todo carinho 
que merecia, era isso meu muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o ver. Flávio: eu quero agradecer ao nobre Ver. Jorge, 



eu acho que o senhor definiu tudo, aquela senhora é a madrasta 
do Brasil, como ela nos trata é coisa de madrasta. Com todo 
respeito as madrastas, porque tudo que é jornal que se pega, é 
gente jovem, que se endividou, antecipou recurso do FIES, 
pagou os cursos antecipados, com a intenção de receber o 
ressarcimento, e agora não pode nem ir para frente, nem ir para 
trás mais. É triste, mas é uma realidade que nós estamos 
vivendo, que nós estamos passando por isso. Se Deus quiser 
nós vamos passar por isso. Esse povo não pode ser mais 
atingido. Esse povo brasileiro não pode ser mais enganado. Não 
existe situação que possa enganar mais o povo brasileiro do que 
está acontecendo agora. Não existe, eu não posso deixar de 
falar isso porque passas os dias e parece que a coisa se cala. E 
cada dia vem mais um escândalo. Sr. Presidente: Ver. Flávio 
concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. João: obrigado pelo 
aparte Ver. Flávio, não poderia deixar passar em branco, 
enganou-se por que quis, porque estava tudo paradinho, a 
energia baixou, era o presente grego que viria, e eu avisava, 
passou, voltou e nós íamos ter o retorno. Está aí hoje, nós 
pagando R$ 3,46 o preço da gasolina, R$ 2,86 o litro do óleo 
diesel, que é o que move o País o transporte e a produção 
agrícola, onde é que vamos parar deste jeito. Muito obrigado. Sr. 
Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz 
o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Ademar: obrigado Ver. Flávio, quando o nobre Ver. João usou 
as palavras eu quero dizer que o governo do PT, governo 
federal, que tem a parceria com o PMDB, e com muitos outros 
partidos, como PP, que faz parte desde o tempo, lá grudado, e 
que o Ver. Almiro confirma comigo que são 35 Deputados, na 
lava jato, todos eles envolvidos. É uma tarrafada e pegou todos, 
o poço era pequeno, e eu quero dizer mais ainda, Ver. Flávio, a 
gasolina no tempo do Fernando Henrique ela subiu em 8 anos 
222.95% é só pesquisar, no governo Lula, ela subiu 24%, e no 
governo Dilma, não chegou a 40%. Isto é estatística, então não 
me venha falar em preço de gasolina, ok é uma realidade. E eu 
quero só para enxugar Vereador, não é rebatendo as suas 
palavras, porque eu sei que a situação está crítica, aqui no 
munícipio nós tivemos que cortar, não tivemos que enxugar 
despesas, foram longe de mais, porque a quantia de partidos 
grudados no governo federal é demais. Reconhecemos isso, 
partidos que são grudados, partidos que são sangue suga, que 
exploram o que dá. Tem uns que exploram e ameaçam. Como é 
o caso do PMDB a nível nacional. A verdade é essa, diga-se de 
passagem, Pronatec, FIES, Minha Casa Minha Vida, é coisa que 
foram criadas no governo para melhorar a condição de vida do 



povo mais pobre, que não tinha a menor condição de subir, mas 
teve por um longo espaço de tempo a possibilidade de trocar de 
casa, de poder o seu filho pobre ser doutor, e sem pagar nada, 
praticamente nada, hoje se corta, se enxuga onde estava 
gastando de mais. Até com as promessas indevidas da nossa 
Presidente. Isso eu reconheço, mas e nos governos passados, 
existia isso? Não. Eu agradeço, Vereador não é uma crítica, da 
sua pessoa, e admiro muito, mas alguma coisa tem que ser 
reconhecida. Conheço que há erro nesse governo, a promessa 
não cumprida, reconheço. Mas aquilo que foi de bom tem que 
ser reconhecido, muito obrigado. Retoma o uso da palavra o 
ver. Flávio: antes de mais anda eu quero, dizer ao nobre Ver. 
Ademar que eu não referi a gasolina, eu me referi ao Pronatec, 
FIES e Minha Casa Minha Vida, mas poderia ter me referido sim 
Vereador aos 39 ministérios, que governam ou desgovernam 
esse País que o senhor esqueceu de dizer que que no tempo do 
Sr. Fernando Henrique era só 24. Então aqui nós poderíamos 
cortar sim, mas cortar de onde tem que cortar. O Sr. justifica a 
pandilha de ladrões, mas não justifica porque que não se tem 
coragem, porque que o Sr. não tem coragem de falar porque 
que não corta os ministérios que não serve para nada a não ser 
para roubar do povo. Aí sim se cortasse os ministérios e não 
tivesse ainda como bancar o Pronatec, eu concordaria com o Sr. 
Mas é mentira, e dizem que o povo nunca viajou tanto de avião, 
como nesse País, é verdade nunca se viajou tanto de avião. E 
os miseráveis estão aqui agora não podem nem ir para frente 
nem ir para trás. Sr. Presidente: obrigado Ver. Flávio pelo 
aparte concedido, escutei atentamente os colegas que me 
antecederam, eu pouco falo a respeito deste governo porque eu 
acho que eles não merecem que nós perdemos tempo com essa 
discussão, mas nesse debate de hoje, a gente perde a 
paciência, e é obrigado a falar alguma coisa que a gente não 
concorda. Nesse último final de semana, quando via essa notícia 
também Vereador, eu sou estudante, e vi alguns colegas, se 
depararem com essa situação de estarem na faculdade, na 
expectativa de receber o seu FIES, estavam matriculados já 
estudando, no terceiro mês de faculdade, com a 4ª mensalidade 
da faculdade vencendo, e vem a notícia que o FIES não tinha 
recurso para pagar a sua faculdade. Esses estudantes tiveram 
que deixar de estudar, e com uma dívida ainda, de 4 
mensalidade, e isso é uma situação que doí e deixa a gente a 
pensar, de como uma pessoa tem coragem de ir para uma 
campanha eleitoral, e mentir. Depois passou a campanha 
eleitoral e voltou a mentir e dizer que o FIES era um programa 
que estava sendo ampliado, onde na verdade não estava. E 
agora estão usando também o recurso do fundo de garantia do 



FGTS para sanar as dívidas do BNDS. Está sendo feito um 
saque do fundo de garantia do FGTS, para o BNDS cobrir um 
rouba de financiamentos do BNDS. Essa é a última informação 
que a gente tem acompanhado no noticiário. Mas infelizmente 
Vereador, cortar no ensino daqueles estudantes que já estavam 
estudando no ensino superior, estavam matriculados na rede de 
ensino, foi um crime para nossa juventude. Obrigado pelo aparte 
concedido. Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio: agradeço, 
ênfase ao nosso comentário, o ajuste fiscal, que é tão propalado 
agora, ele vai gerar em torno de 70 bilhões. Hoje os 39 
ministérios deste País custam R$ 467 milhões, se nos 
cortássemos 10 ministérios, sobraria dinheiro não precisava 
ajuste fiscal. Teria dinheiro para o FIES, Pronatec, Minha Casa 
Minha Vida, e até para a Prefeitura de Glorinha, para Santo 
Antônio, Gravataí, todos os municípios deste País. Então nós 
nem precisamos falar, nem precisamos discutir, a questão é que 
nós estamos sendo governados por um bando de ladrões. Eles 
só não resolvem esse problema porque não querem resolver. 
Então agora o que nos resta é que a Presidente Dilma, sangre 
até morrer, porque se hoje nos trocarmos a Presidência, em 3 
anos o Presidente que está lá, e o Lula se reelege. Vem aqui, 
desmente todo mundo, porque em 3 anos não consegue tirar o 
País de onde está. O Lula vem e se elege novamente com a 
mesma conversinha de sempre. Que ela fique até o final, vamos 
amassar o pão que era do diabo. Essa é a nossa verdade, a 
nossa realidade, se não nós vamos ainda reeleger o homem, 
que se tornou, a história vai contar, e vai provar o quanto nos 
roubou. Obrigado. Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito, 
Ver. Ademar o Sr. dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Ademar: 
Sr. Presidente, eu quero aqui lamentar a morte, do meu amigo 
Edson Soares, amigo do Ver. Flávio, e talvez parente de outros 
Soares, que tivemos uma convivência harmônica, ao longo de 
um tempo, amizade sincera, infelizmente não deu tempo da 
gente conseguir o benefício para ele a tempo. Morreu, faleceu 
sem ter direito ao benefício, lamentamos. Eu queria falar sobre 
um Requerimento que eu ia fazer, mas conversei com o 
Secretário de Obras ali, arrumação e patrolamento do Beco do 
Pinheiro, nem estou pedindo a estrada toda, que as pessoas 
queriam fazer abaixo assinado e eu disse não, eu vou falar com 
ele pessoalmente e fui duas vezes na Secretária, quarta e quinta 
passada, e ele não estava. E liguei, por 4 oportunidades e ele 
não me atendeu o telefone. Mas hoje vim aqui e conversei 
pessoalmente com ele. Queria falar também do caixa eletrônico 
do Banrisul, que parece que está saindo da Drogaria, e que o 
caixa eletrônico também não tem dinheiro no fim de semana. 



Então nós temos que dar um jeito, nós somos representantes do 
povo. Temos que ir atrás. Contratação de crianças no caso, para 
a creche, particular, em 2014 foi 26 vagas que o município 
contratou, e tinha lá duas vagas particular, ano 2015 34 vagas, e 
uma vaga particular, então essa é a realidade hoje. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz 
o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Flavio: quero agradecer ao nobre Ver. Ademar, pela sessão do 
espaço quero me referir especificamente ao assunto citado, em 
relação ao correspondente do Banrisul, assim como o senhor foi 
procurado eu também fui. E procurei o responsável pela 
farmácia lá, que na verdade eles estão ali numa discussão, 
numa tratativa com o banco, com relação a este serviço 
importantíssimo para nossa cidade. E eu pedi ao representante 
e proprietário lá, que se numa tratativa com o banco ele não 
conseguir lograr êxito, que antes de tomar uma decisão que nos 
procurasse na Câmara de Vereadores, para que nós se 
precisássemos interferisse junto a direção do banco. Pois nós 
não podemos ficar sem esse correspondente. Essa é uma 
grande verdade. Uma vez que nós temos ali e serve para muitas 
pessoas, o atendimento do banco ali. Então nobre Vereador nós 
fizemos esse contato e eu recebi a garantia, do administrador da 
empresa ali, que antes de tomar qualquer decisão faria um 
contato conosco. Seria isso muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o ver. Ademar: muito obrigado Ver. Flávio, então 
continuando eu queria falar das festividades 50 anos, da Igreja 
Adventista, no nosso município, e eu viajei no tempo. No dia da 
integração da Igreja Adventista, no dia da formação do primeiro 
grupo, foi no engenho de rapadura, no engenho de moer cana, e 
lá passaram slides, onde passava as fotinhos ali, e refletia lá no 
lençol. E nós assistíamos ali como uma coisa fantástica, eu me 
sinto hoje feliz, em participar não da Igreja Adventista, mas 
participar assim do Evangelho, como o Ver. Flávio participa, e 
todos os Vereadores aqui tem a sua religião, e o Deus é o 
mesmo. Então voltei no tempo, assim como tive a 5 anos atrás, 
nos 45 anos no mesmo local, ali na nossa sociedade Glorinha 
Futebol Club. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte 
ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Jorge: obrigado pelo aparte Ver. Ademar, vou 
reforçar ainda sobre o assunto do Banrisul, o Banrisul é uma 
piada, porque mais do que nos já corremos atrás do Banrisul, só 
se nós tivéssemos uma reunião por semana. Não lembro se foi o 
ano passado, ou a dois anos, eu e o Vereador Flavio estivemos 
lá na diretória do Banrisul em Porto Alegre. Em 2013 eu acho, 
tivemos uma reunião lá com os diretores do Banrisul. Aí vem 
aquela promessa que Glorinha estão construindo, estão 



conversando com o proprietário do prédio, para ampliar, e o 
Banrisul fica preso ao prédio. Então uma oportunidade a muito 
tempo atrás, o falecido Lídio Peixoto, ele disse para mim nestas 
palavras, eu construo o prédio de acordo como o Banrisul 
precisa, se eles me derem o sim quando o prédio estiver pronto, 
a agencia está aqui. Não vêm porque não ouve vontade. E nos 
conhecemos municípios com uma movimentação muito menor 
do que a nossa, poder financeiro muito menor do que Glorinha, 
e tem uma agencia do Banrisul. Qualquer canto deste estado 
nos municípios, mais interioranos, longe da capital. Lá está uma 
agencia do Banrisul, aqui em Glorinha essa precariedade. Aí o 
posto da farmácia Martins que tão bem serviu essa população, 
num determinado dia cheguei no Banrisul, uma fila imensa, eu 
só queria depositar um fundo de garantia lá. Era isso que eu 
precisava fazer e tinha que ser aquele dia, corri a farmácia 
Martins e lá depositei o fundo de garantia. Então é um serviço 
essencial é o Banrisul e a Caixa Econômica, mas nós 
precisamos uma agencia do Banrisul, aí o Banrisul tem a folha 
do município, que os funcionários recebem, na sexta à noite no 
feriado, eu fui no Banrisul para sacar um troco ali, tinha mais 
dois funcionários da Prefeitura que não receberam lá no caixa 
do banco, foram lá sacar e o caixa não estava funcionando. E os 
funcionários acabam ficando sem dinheiro, num final de semana, 
em pleno feriado. Infelizmente nós estamos nessa situação. Eu 
queria muito que viesse uma agencia da CEF, de qualquer 
outro, que nós corrêssemos atrás de outro, esquecesse que o 
Banrisul existe. Apesar de ser uma coisa nossa, gaúcha, mas 
infelizmente nós não estamos sendo atendidos pelo Banrisul. 
Obrigado Vereador. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: 
obrigado Ver. Jorge, também tivemos a planaria no CRAS, sobre 
o Plano Nacional de Educação, a qual ao sábado eu deveria 
fazer parte, deveria estar lá, mas eu não consigo estar em dois 
lugares ao mesmo tempo. Mas como eu disse nos Expedientes 
está em mãos competentes, são técnicos e pude tentar, tive 
conhecimento necessários, para quando vir aqui esse Projeto, 
poder discutir. Que com certeza vira para cá até 15 de junho, 
concedo uma parte ao Ver. João. Sr. Presidente: Ver. Ademar 
concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. João: obrigado pelo 
aparte Ver. Ademar, a respeito mais uma vez nessa Casa, sobre 
o Banrisul, em janeiro ou fevereiro, falei com o Secretário 
Adjunto, que foi aprovado por unanimidade, que ele 
disponibilizasse um funcionário nos últimos dias do mês, das 
folhas do município e dos aposentados e pensionistas. 
Prontamente ele me atendeu e disse que eu encaminhasse 
aquela solicitação que ele mandaria uma pessoa. Fiquei muito 



feliz que eu cheguei ali e tinha uma funcionária atendendo, mas 
foi só naquele dia, não veio mais. Realmente é uma briga esse 
Banrisul de Glorinha. Chega ali tem um caixa estragado, além 
de não ter dinheiro, estragou um caixa ainda. Outro dia eu fui 
fazer um deposito e me socorri da farmácia Martins, que é tão 
importante o serviço para nós. Então será uma lastima para nós 
se perder aquele serviço. Mas o que eles falam para nós é que 
em seguida junho ou julho, vai vir a agência, para poder atender 
a população que tanto fica sempre a mercê da população. 
Somente no final de semana quando vem a folha, as pessoas 
querem sacar o seu dinheirinho no comercio local, chegam ali 
não tem como usar, ou fazer aquele serviço. Seria isso meu 
muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver Ademar: 
lembram do péssimo atendimento do Banco do Brasil que tinha 
em Glorinha? Pois é parece que eles não têm vontade de 
atender, eles não estão nem aí. Também na quarta feira tinha o 
culto ecumênico, e eu não me fiz presente. Eu fui numa outra 
Igreja, na parada 132, eu passei aqui e vi um monte de carros, e 
não sabia, e passei batido por aqui. Sr. Presidente: Ver. 
Ademar concede uma parte ao Ver. Almiro Mödinger. Faz o uso 
da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Almiro: 
obrigado Ver. Ademar, voltando a esse assunto do Banrisul, eu 
estou praticamente desistindo. Porque só eu, acompanhado de 
outro Vereador, do Prefeito de Vice-Prefeito, já fui 4 vezes a 
Porto Alegre. Nós falar ver. João aqui em Gravataí é a mesma 
coisa que nada. Eu e o Presidente Ver. Leonardo, nós tivemos 
em 2013 lá falando com a cúpula Ver. Flávio, questionamos, 
imploramos, só faltou nos ajoelharmos na frente deles. Para que 
eles entendessem e eles alegam que o movimento que ocorre 
aqui na Glorinha não cobre as despesas que eles vão ter. Aí eu 
questionei ele, mas vem cá meu caro, como é que Caraá tem 
uma agencia e o movimento de Caraá é bem menor que 
Glorinha. O que é que Caraá tem que Glorinha não possa ter? E 
fica por isso, e as pessoas as vezes ficam pensando que é 
comum, a gente chegar no Banrisul e as pessoas nos cobrarem, 
o que nós podemos fazer é isso. É pressionar politicamente, 
cobrar de quem é responsável e com o perdão da palavra, com 
a mãe do badanha, com o perdão da palavra. Inclusive com o 
diretor, o meu partido era diretor do Banrisul, e eu fui lá, fomos lá 
de 7 a 8 pessoas, E ele se comprometeu de colocar agencia 
aqui, e depois de recolocar, e ele se comprometeu e daí eu 
depois pediu voto, e eu disse eu não voto, porque o Sr. como 
diretor, não teve condições de colocar uma agencia na Glorinha, 
ou o Sr. não tem competência, ou o Sr. não tem credibilidade 
com o Governador do Estado. E por isso eu vou partir para outro 
candidato e foi isso que fiz, e acho que fiz muito bem. Era isso 



meu muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: 
obrigado ver. Almiro, para minhas palavras finais, eu queria só 
relembrar que o nome do Prefeito de Rio Branco, é Jorge 
Branco, e que Rio Grande, era um município, atolado em 
desgraça, e quando Lula assumiu, a Presidência da República, 
ele deixou de comprar as plataformas na China, e passaram a 
construir com mão de obra nacional, no grande Porto de Rio 
Grande. As plataformas, e claro que ouve muita gente do 
Nordeste, Norte, Sudeste do País, vieram para cá. Virou um 
caos social, para aquela cidade, o Prefeito recebeu de surpresa. 
Agora as plataformas estão deixando de ser construídas, até 
porque a crise e a situação toda. E aí, o que o pessoal está 
fazendo? Gera essa situação, gera, mas antes não tinha porque 
era comprada a verdade é essa. E também, eu não estou aqui, e 
não tenho carta para defender governo federal, e apenas o PDT, 
ainda faz parte do Governo, mas está entregando o Ministério, e 
o Cunha Presidente da Câmara está de boca aberta, esperando, 
trocando a alma dele pelo Ministério do Trabalho. Ele está 
trocando a alma dele, ele é evangélico, pelo Ministério do 
Trabalho, mais grave ainda, ver. Breno meu amigo, sabe o que 
eu estou dizendo. Ver. Flavio sabe o que eu estou dizendo, e os 
Vereadores sabem. Pelo Ministério do Trabalho, um Ministério 
ralado, que não tem dinheiro, que não tem nada, que não tem 
ações. Deveria ser incorporado a Previdência Social. Ministério 
do Trabalho e Previdência Social como era antes. Deveria ser 
assim, mas quero dizer também que nem tudo são flores. Por 
exemplo, São Paulo e Paraná, estão a quase três meses em 
férias os professores. Em greve, o que que vai ser destas 
crianças, não é só o governo federal que arrebenta, eles 
também têm a parcela de culpa. O estado de Minas Gerais, 
vamos ser bem sinceros, nada contra o meu amigo Flavio 
Soares, ele defende o partido dele, eu defendo o meu, não 
tenho carta de procuração nenhuma do Presidente da 
República, Minas Gerais ficou arrasada, com a governança do 
PSDB, que não é o seu partido, são pessoas Ver. Flávio. E devo 
tirar o chapéu para o Marconi que é governador de Goiás que 
tira ao chapéu para a Dilma, para mim ela é uma mãe, ele 
defende a Presidente em qualquer situação, e daí eu pergunto 
será que ela foi tão ruim assim. Tentaram fazer o melhor, tinha 
uma eleição em vista, e eu te pergunto, e quem vencesse ia 
fazer o que prometeu? Não, não ia poder, encerro. Dia 25 
estaremos indo para Brasília, eu o Ver. Delmir, Ver. Jairo, e Ver. 
João. Eu vou em busca, de duas colheitadeiras de milho, quero 
pleitear isso aí, uma para colher espiga, outra para colher grãos, 
para incentivar os produtores, a plantarem milho. Os municípios 
do interior que plantam, que tem criações, enfim aqui não tem 



estimulo, porque as pessoas vão quebrar o milho de mão, abre 
uma rocinha pequena, mas quero ver quebrar 34, 40 hectares 
de milho não dá. É o custo benefício, não tem condições. Vou 
tentar um gerador, porque o estado não tem condições e disse 
que não vai conseguir o gerador para o posto de saúde. Mas o 
estado está numa situação miserável. Então vou tentar na esfera 
federal. E Sr. Presidente, se não conseguir e se sobrar uns 
trocadinhos no fim do ano, custa R$ 45 mil vamos fazer isso e 
doar para o posto de saúde. Muito obrigado, desculpa se me 
passei e peço perdão ao Ver. Flavio se me excedi são coisas da 
política, e as palavras tem que ser ditas e tem que ter alguém 
que as diga. Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito, Ver. 
João, o Sr. dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. João: Sr. 
Presidente, colegas Vereadores funcionários desta Casa, a 
nossa assistência, queria deixar aqui um abraço especial para 
as mães, minha esposa Adriana, Ivone, a Fernanda, sobre a 
semana do Município. Na sexta feira ocorreu o culto ecumênico 
do Glorinha Futebol Club, as 20hs o qual eu participei, o Ver. 
Zequinha também participou, e foi uma noite muito especial, eu 
gostei cheguei em casa comentei com minha esposa, foi a 
primeira vez que eu participei, tinha diversos seguimentos de 
religião, explanando suas orações em prol do município. E 
também queria deixar aqui registrado que não pude me fazer 
presente, no aniversário da Adventista, os 50 anos, suas bodas 
de ouro. Porque no sábado pela manhã participei da audiência 
que teve no centro do CRAS, do Plano Municipal da Educação 
2015 – 2025, o Ver. Presidente se fez presente, Ver. Jairo 
também, eu infelizmente me fiz presente somente no turno da 
manhã, mas ali se viu várias metas que o município tem que 
fazer na educação. E eu acredito que está em boas mãos, o Ver. 
Ademar já falou, eles têm um corpo técnico muito importante, 
então eu acredito que isso só venha a melhorar o nosso 
município. Sr. Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. 
Jose Ferreira. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Jose Ferreira: muito obrigado pelo aparte Ver. 
João, porque não me escrevi e me arrependi, mas agora já foi, 
então estou aparteando por isso. Eu queria dizer que nós 
tivemos lá e referiu meu nome, no encontro das Igrejas, eu já 
tinha estado no ano anterior, e quero parabenizar o Ver. Breno 
pelo encontro de vocês, que foi muito importante, para quem 
gosta de participar de religião como vocês, a minha religião é 
católica, mas eu participo de qualquer uma quando há uns 
eventos desta natureza, ou que os amigos me convidam sempre 
estou lá. O meu tempo é curto, eu queria manifestar também o 
meu presar pela morte do Deputado Mendes Ribeiro que eu tive 



a oportunidade de conhecer ele, em 2005 no aniversário do 
município, do então vice-Prefeito, Dorival Medinger, quando ele 
fez aniversário e fez uma festa ali no Club, veio o Mendes 
Ribeiro, o Deputado aqui de Osorio o Padilha também veio, e na 
época veio o Senador Pedro Simão, e a gente conversou 
bastante naquela época e ele era um homem muito bom, 
conversamos também com ele lá em Brasília. E é um homem 
que deixou, mandou algumas coisas para o município de 
Glorinha, que vai refletir no futuro ainda. Mas também não posso 
deixar de manifestar o meu profundo pesar pela morte do 
Edson, o Ver. Flávio se referiu a pouco, então quero manifestar 
o meu pesar, a família dele, a dona esqueci o nome agora, a 
dona Altaire, as filhas e filhos, o pessoal tem um sentimento 
muito grande pela família deles, já faleceu o pai dele, e foi um 
sentimento muito grande. Então meu pesar pela morte deles, era 
isso meu muito obrigado, desculpa não ter me escrito, mas 
tenho bastante coisa para falar, mas era isso meu muito 
obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. João: obrigado pela 
sua contribuição, a respeito da morte do Mendes Ribeiro eu 
senti também, fez muito por Glorinha, mandou bastante verba 
para cá. Ele gostava tanto de Glorinha, que naquelas eleições 
fora de época, em 2010, ele veio no salão paroquial participar 
daquele comício, na campanha do Renato e do Leopoldo. Então 
por isso ele tem o meu respeito, ele veio aqui, e foi aquela 
candidatura, Ver. Flávio, eu estava lá no fundo e não 
compreendi, parece que vai ter uma audiência pública para 
tratamento de esgoto. No dia 22/10 aprovamos nessa Casa um 
pedido de informações, na CORSAN, sobre o funcionamento da 
mesma, da ETE, cerca de três semanas, quatro depois, foi na 
gestão do Presidente Delmir, a direção de Gravataí veio a está 
Casa e nos informou que faltava a LO, primeiro construí, fez 
toda a inauguração e não tinha a licença de operação ainda. Eu 
acho que nesse caminho que não tinha sido aprovado a ETE, 
deveria estar pedindo a licença de operação, e até agora nada, 
e já vai para um ano que foi inaugurada. Faz 11 meses que foi 
inaugurada, além de tudo as ruas que foram todas danificadas. 
Já tem o problema dos caminhões pesados que deforma ela, aí 
veio aquela empresa deformou com tudo, não refez, a avenida 
Maciel, está toda com quebra-molas invertido. E ficou, a respeito 
do que o Ver. Ademar falou, que vai ir a Brasília, que vai atrás 
de uma colheitadeira de grão. Eu fiz um Requerimento à está 
Casa, ao Secretário da Agricultura, para que ele adquirisse uma 
coletora de grão, porque tem produtores que querem adquirir o 
milho grão, mas manualmente não tem como fazer a colheita, de 
pronto ele me disse que assim que fizesse leilão daquela 
Secretaria, ele ia adquirir está máquina que custa em torno de 



25 a 30 mil reais. Bem já se passaram dois anos, foram feitos 
dois, se não me falha a memória terceiro leilão, de alguns 
equipamentos da Secretaria da Agricultura e a máquina não 
veio. Então espero que até o final do ano, vamos plantar a nova 
safra agora em setembro e outubro, para colher no final de 
janeiro e fevereiro, quem sabe nós logramos êxito e a Secretaria 
adquira. Essa máquina é tão pouco dinheiro, aquele trator que 
foi vendido por R$ 28 mil, aquele recurso ali de repente daria 
para adquirir essa máquina, e faz muita falta para os produtores, 
que pequenos produtores, querem tirar o leite, com uma ração 
mais barata, e planta um hectare ou duas de milho e aí vem o 
trator e colhe em linha reta, para ser a granel ou ensacado o 
milho, e é muito importante que manualmente não tem nem a 
mão de obra para isso. Sr. Presidente: Ver. João concede uma 
parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações pessoais o Ver. Flávio: nobre Ver. João, quero 
agradecer e rapidamente queria dar uma informação, que 
amanhã as 14hs, vai acontecer uma reunião entre o Deputado 
Estadual Gabriel Souza, e a Presidente da FEPAN, e a 
Secretaria do meio Ambiente, que o assunto é a Estação de 
Tratamento de Esgoto de Glorinha. Então teremos 
provavelmente a resposta da sua pergunta, que nós viemos 
fazendo a algum tempo, além disso, com a responsabilidade da 
audiência pública que foi pedida pelo Mauricio Dzietrick, e o 
Gabriel Souza também foi listado por nós, a isto, e ele tomou 
providências. Eu tenho a esperança que em breve a gente 
possa responder, porque que não estamos tratando ainda. 
Então amanhã nós temos uma reunião importante a respeito 
deste assunto. Seria isso muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o ver. João: obrigado pela sua contribuição Ver. Flávio, 
isso aí a população espera uma resposta, espero que seja o 
mais rápido possível. Porque está li, está no meio do mato a 
ETE, está atirada as traças, até porque daqui a pouco começará 
a enferrujar aquele maquinário ali. Sr. Presidente: obrigado Ver. 
João, realmente nós já tínhamos expressado a nossa opinião 
nas últimas sessões aí, e dizendo que aquela estação foi 
inaugurada a um ano, e estava ali o maquinário tomando conta. 
Entre em contato com o gerente da CORSAN para buscar o nº 
do processo junto a FEPAN, da ETE de Glorinha, ele também 
não tinha estava buscando, ele recebeu a gerencia da CORSAN 
sem a documentação, eu acho que nessa transição de governo 
acontece algumas coisas que nos deixa triste na política né. 
Uma das medidas que ele me passou que estava tomando, 
estava fazendo uma limpeza do terreno, para todas as 
demandas da região, Gravataí, Cachoeirinha, Glorinha, junto a 
CORSAN, para uma limpeza do terreno colocando um vigia, 



para evitar qualquer tipo de furto do maquinário. E até 
sustentando a fala do Ver. Jorge, do Ver. Flávio, junto com o 
Deputado Gabriel, Secretaria Ana, tratando esse assunto, para 
dar mais sustentação para nossa audiência pública, que 
acontecerá nos próximos dias. Muito obrigado. Retoma o uso 
da palavra o Ver. João: muito obrigado Sr. Presidente pela sua 
contribuição, então vamos esperar a audiência pública, que 
sejam boas para essa cidade, muito obrigado e boa semana a 
todos. 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, nossos colegas Vereadores, e a nossa 
assistência, mais uma vez eu agradeço a presença de todos, 
quero também expressar algumas palavras sobre as 
festividades e o que mais me chamou atenção Ver. Jorge, é que 
ouve várias entidades no município, e elas se empenharam e 
lutaram para que de uma maneira ou de outra dentro das suas 
crenças, fazer com que o nosso criador ajude a população e o 
nosso município, ou seja isso é muito importante. E o Ver. 
Ademar, também se fez presente, nas bodas de ouro da Igreja 
Adventista, e o que me chamou atenção, foi a organização desta 
igreja, para qualquer coisa que façam, são muito organizados. 
Tem uma disciplina que deveria ser olhado por outras religiões, 
se sente que nessa religião não tem um fanatismo, mas eles 
creem naquilo que eles estão pregam. Não tem como a pessoa 
não sair sensibilizado de um encontro destes. E a Igreja 
Pentecostal Cristo Vive, fui convidado e em fiz presente, estive 
também na missa, nós temos o Ver. Breno aqui também dessa 
Igreja Anglicana, e o Breno sabe, tem um bispo que chama a 
atenção, pela sua maneira de transmitir a religião, de chamar 
atenção dos seguidores, sou fã número 1. Bom feito essas 
considerações eu quero hoje, se o Presidente e a Mesa permitir 
de quebrar o protocolo, eu faço 63 anos atrás, eu conheci uma 
pessoa, a 63 anos atrás, aí quer o destino que nós nos 
misturasse. Que nós meus 63 anos e os dela, a gente resolveu a 
casar e constituir uma família, que foi o que fizemos. E hoje, 
hoje Presidente, que casualmente ia acontecer a sessão solene 
em dia das mãos, eu queria fazer uma homenagem para ela, 
mas infelizmente não foi possível, a sessão da Câmara em 
homenagem as mães, ficou para a próxima semana. Mas 
sempre, no meu sentimento e as coisas não importa quando, 
mas tem que acontecer. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede 
uma parte ao Ver Ademar. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Ademar: obrigado pelo aparte, 
vendo aquele buque de flores ali, eu pensava para quem ele irá 
dar esse buque. Mas a sensibilidade do homem se mede assim, 



com uma mulher. Mas eu quero falar sobre, uma palavra que 
você falou, sobre a disciplina dos adventistas. Quando eu 
cheguei lá, eles estavam numa peça organizada, tudo bem 
vestido, aliás isso é uma característica deles. A saúde do 
Adventista é diferente da saúde dos comuns. Vamos ser 
sinceros, porque a saúde da gente depende da alimentação. E 
eles não comem qualquer coisa, eles têm disciplina também 
alimentar. Eles usam lá do livro, me foge agora, o profeta Daniel 
que se cuidava muito, da sua alimentação, e eles usam 
princípios de viteo, êxito e apocalipse, que é o final né. Então 
eles usam esses 4 livros, com base para fazer as suas 
pregações. Eu admiro muito eles, e admiro demais. E as vezes 
eu pela minha santa ignorância, será eu nós estamos certos, 
que eles estão errados, ou vice-versa, ao desrespeitar ou 
respeitar os salmos, como Deus fez lá em seis dias e no sétimo 
dia descansou. E a princípio o que se vê que no domingo, se 
descansa e não no sábado, no sábado é o último. Então eu vejo 
assim só para ilustrar e dizer assim que, que são muitos 
organizados no nosso município e dizer a eles, que são muito 
organizados, que começaram lá no engenho, tem a Igreja 
tombada pelo patrimônio histórico, segundo eles, construíram a 
igrejinha do Morro do Tigre, construí essa aqui da Paroquia 
nossa Senhora da Gloria e estão construindo uma bela Igreja lá 
em cima no Bituva, e lá vão eles de uma forma modesta, bem 
equilibrada. Obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver Almiro: 
obrigado Ver. Ademar, então eu dando prosseguimento, então 
no dia 11 de maio de 1968, nós eu e a Ivone com o 
consentimento dos nossos pais, resolvemos nos misturar. Ou 
seja, homem, com mulher, e mulher com homem. E 
evidentemente que hoje nós estamos completando 47 anos, de 
casados. Evidentemente que nós temos que ser sinceros, e a 
coisa que mais sou é sincero, que nesses 47 anos, teve 
terremotos, teve coisa, mas rolou muito amor também. E eu 
tenho a impressão e o sentimento Adriana, que o amor superou 
qualquer terremoto, qualquer desavença que surgiu, ao longo 
desses 47 anos. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte 
ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Jorge: obrigado Vereador, mas o suspense faz 
parte de qualquer espetáculo, eu quero antes do Vereador 
concluir o pensamento dele, nós estamos aqui num espaço que 
a nós é concedido, pela população, eu trabalhei junto com Ver. 
Almiro, alguns dias atrás, faz 40 anos, 39 por aí, e o ver. Miro 
trabalhava num ônibus que era o nº 5. Nós estávamos lá na 
garagem um dia e ele saiu para fazer um horário no Maracanã, e 
eu lembro muito bem que ele saiu caminhando assim, e olhou 
para trás, e disse para os outros motoristas assim, carro é o 5, 



cobrador é o Miro, e mulher é a Ivone. Esse amor é antigo, não 
sei o que ele fez durante esses 39 anos, ou 40 que eu estou 
falando. Mas esse sentimento é muito antigo já é. E te 
parabenizo por isso. Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: 
obrigado, Ver. Jorge, quero pegar uma beirinha antes de ceder 
uma parte ao Ver. João. Quero dizer, na verdade, que não é só 
os crentes, os adventistas que comem bem, eu também como 
bem, o Ver. Miro também come bem. Sr. Presidente: Ver. 
Almiro concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. João: obrigado pelo 
aparte Ver. Almiro, realmente 48 anos é uma vida, ah 47 já 
estou colocando um ano na frente. Então vai cair numa sexta 
feira as bodas de ouro, olhando no calendário, a 15 dias atrás 
era aniversário do ver. Almiro, não sei o que aconteceu, ele 
ligava ninguém atendia, o Dr. Adriano ligava, os funcionários da 
Casa ligavam e ninguém atendia, resumo ele foi embora tinha 
uma surpresa na casa dele. Hoje coincidentemente esse evento 
aos 47 anos de casado, o Ver. Almiro acho que nunca 
aconteceu, ele chegou 20 minutos atrasado aqui na sessão e foi 
a primeira vez, acho que foi jogada marcada. Mas parabéns 
Almiro, parabéns Ivone, imagina onde é que eu estava. Sr. 
Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Jose 
Ferreira. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Jose Ferreira: muito obrigado ver. Almiro, 
primeiro quero lhe parabenizar, pela sinceridade, junto a tribuna, 
que é mais ou menos assim como o Sr. falou, eu sei que é 
porque eu tenho mais ou menos esse tempo. Então quero 
parabenizar pela sinceridade, pelo tempo e pelo dia hoje ne. Eu 
sei que o casamento é uma turbulação, não é uma turbulência, 
mas é muito bom. E parabéns para Ivone, pela data de hoje que 
faz 47 anos, eu já faço 50. Então meus parabéns, que essa data 
se repita, ainda muitas vezes. Um abraço, muito obrigado. Sr. 
Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz 
o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Flávio: na verdade nós estamos aparteando o Ver. Miro, para 
que a emoção não tome conta deste coração tão velho já, que 
vem meio sofrido aí né, por Grenais e Grenais. Mas a minha 
vinda a tribuna Ver. Almiro, é para parabenizar, especialmente a 
Ivone, pois eu quando muito jovem, tive a oportunidade de 
conviver com vocês, vocês nem filhos tinham ainda, se não em 
engano teu filho mais velho era um menino ainda. Mas falando 
em comer bem Vereador, que o Sr. chegou atrasado e a Ivone 
chegou logo depois, muito obrigado. Sr. Presidente: Ver. Almiro 
concede uma parte ao Ver. Delmir. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Delmir: obrigado 
Ver. Almiro pelo aparte, eu não podia deixar de vir a essa tribuna 



também, pois eu queria dizer dona Ivone, que é de coragem, 
está a 47 anos, um Gremista que nem o Miro, tem que ter 
coragem. Agora falando sério Ver. Almiro o Sr. sabe que que 
considero o Sr. demais. O Sr. tem idade para ser meu pai, e 
sempre tive muito respeito pelo Sr. e pela dona Ivone, e quero 
deixar aqui meus votos que o Sr. consiga, fazer esse casamento 
durar mais 47 anos. Meus parabéns. Retoma o uso da palavra 
o Ver. Almiro: eu quero então nesse momento, peço desculpa 
as senhoras aqui presente a Sandra e a Adriana, e a Tania aliás, 
e a minha então que são as mulheres que estão presentes. 
Porque na verdade nós temos que descontrair um pouquinho da 
vida. Mas a bem da verdade, quando os Vereadores me 
questionam que eu cheguei atrasado, que eu cheguei primeiro, e 
logo após a Ivone chegou, eles estão fazendo um pré-
julgamento. Evidentemente, que eles estão me julgando pelos 
atos deles, assim eles procedem quando tem essa 
oportunidade, entendeu? Então quer dizer que fica zero a zero. 
Então eu quero chamar a Ivone, por favor tu compareça aqui, 
que eles querem olhar para ti, tu és a rainha da noite hoje. E eu 
quero dizer Ivone que eu quero te dar esse ramo de flor, porque 
o coração eu não posso dar, porque eu já te entreguei a 47 anos 
atrás. Era isso meu muito obrigado. Sr. Presidente: Sr. 
Vereadores não havendo mais Vereadores inscritos, eu encerro 
a presente sessão, e convido para próxima sessão a realizar no 
dia dezoito de maio de dois mil e quinze (18/05/2015) as 18hs e 
logo após as Sessão Solene em homenagem ao Dia das Mães, 
as 19hs, aqui no Plenário José Marques Cardoso, muito 
obrigado pela presença de cada um dos senhores.  
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