
Ata n° 014/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de 
Glorinha, realizada no dia cinco de maio de dois mil e quinze 
(05/05/2015), às nove horas (9h), 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, Almiro Alíbio 
Mödinger, 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 seis 
de maio de dois mil e quinze, solicito ao 1º secretário que faça a 
leitura de um versículo bíblico. 1º Secretário: capitulo 26, 
versículo 4. Sr. Presidente: peço novamente ao 1º Secretário que 
faça a leitura dos Expedientes Recebidos. 1º Secretário: 
Expedientes Recebidos para sessão do dia 06/05/2015, Convite 
Assembleia Legislativa OF. Circ. Nº 122/2015; Convite 
Assembleia Legislativa OF. Circ. Nº 123/2015; OF. GVT Nº 
0009/2015; meu Presidente, seriam esses os Expedientes. Sr. 
Presidente: obrigado Ver. Flávio Soares pela leitura, solicito que 
faça a chamada para os Expedientes Recebidos. 1º Secretário: 

chamada na seguinte ordem: Vereadores do PMDB, PSDB, 
PSD, PDT, PP e PTB, Presidente não encontram inscrições. 
Sr. Presidente: não havendo Vereadores inscrito para uso 
da palavra para os Expedientes Recebidos passamos então 
para Ordem do Dia, na mesma encontra-se o Projeto da 
semana passada, PL Nº 016/2015 de autoria do Poder 
Executivo, solicito ao 1º Secretário que faça a leitura do 
Projeto de Lei para após chamar os Vereadores para 
inscrição e discussão do mesmo. 1º Secretário: chamada 
para as inscrições do referido PL, na seguinte ordem: 
Vereadores do PMDB, PSDB, PSD, PDT, PP e PTB, Sr. 
Presidente não existe inscrições. Retificando Ver. Ademar 
inscrito. Sr. Presidente: Ver. Ademar dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente ao PL Nº 
016/2015 o Ver. Ademar: Primeiro lugar quero agradecer a 
oportunidade, porque eu não me escrevi, e quando fui pedir 
já estava encerrando as inscrições. Mas é necessário que 
todo Projeto que entra nessa Casa, seja discutido ou que 
pelo menos um Vereador faça o uso da palavra, para 
defender no caso aqui esse Projeto em pauta, o Projeto diz 
que autoriza o Poder Executivo a abrir credito especial no 
valor de R$ 79.883,70 junto a Secretaria Municipal da 
Saúde, e aí mais adiante diz assim o presente PL visa 
possibilitar a transferência de bem imóvel da Secretaria da 



Educação para a Secretaria da Saúde. Então o Município 
está passando um bem imóvel da Educação para a Saúde, 
sendo nesse caso, a transferência da Van Sprinter de 16 
lugares que passará a ser utilizada pela Secretaria Municipal 
da Saúde, de transporte de pacientes para hemodiálise. E aí 
esse Projeto é importante ele poderia na minha opinião, a 
simples transferência sem que passasse pela Casa, porque 
ele já é um bem do Município. Fica dentro da municipalidade, 
trabalhando para a municipalidade, mas o Executivo 
entendeu por bem passar por essa Casa, que seja aprovado 
e que fique legalmente legal, que ela passa então a ser da 
saúde, e não da educação, e também de extrema 
necessidade uma vez que o transporte que é feito para o 
pessoal que faz hemodiálise em Gravataí é contratado, e há 
um gasto e como o Prefeito se propôs a enxugar os gastos 
ainda que eu diga que atrasado, mas antes atrasado do que 
nunca, e pegando esse veículo ele vai acabar com o contrato 
aquele. Creio que vai acabar, porque se continuar com atual 
veículo que existe não teria sentido. Então era essas as 
minhas palavras, e concedo uma parte ao ver. Flávio. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Flávio. 
Faz o uso da palavra referente ao PL Nº 016/2015 o Ver. 
Flávio: quero agradecer ao nobre Ver. Ademar, nosso 
aparte vem apenas para reforçar o posicionamento, vai 
acontecer uma transferência no registro patrimonial e por 
sua vez e lá na Lei Orçamentária, é necessário que seja 
autorizado por esse Poder, porque vai acontecer um registro 
contábil lá, baixando assim do mobilizado da Secretária da 
Educação, passando para a Secretária da Saúde. Então se 
faz necessário precisamos autoriza a Prefeitura a fazer isso 
aí, mesmo que, na pratica até possa ter acontecido, mas 
formalmente nós precisaremos fazer essa autorização. E eu 
venho aqui meu nobre Vereador apenas para enfatizar a sua 
nobre colaboração, fazendo com que cada Projeto mesmo 
que seja sido desnecessário a sua discussão que nós 
venhamos aqui e apresente a pauta, apresente a ementa 
para as pessoas que estão assistindo o nosso Plenário aí, 
tenham conhecimento, muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Ademar: para encerrar então Sr. Presidente, 
na realidade para seu devido registro contábil e patrimonial, 
na verdade nós temos um livro que ali consta todos os bens 
moveis que temos no município, e ali vai ser modificado. 
Muito obrigado. Sr. Presidente: não havendo mais 
Vereadores inscritos colocamos o mesmo em aprovação no 
Plenário, os Vereadores que aprovam permaneçam como se 
encontram os contrários manifestem-se levantando. 



Aprovado por unanimidade o PL Nº 016/2015 de autoria 
do Poder Executivo Municipal. Não havendo mais 
Expedientes na Ordem do Dia, passamos para as 
Explicações Pessoais. Peço ao 1º Secretário que faça a 
chamada dos colegas para inscrição. 1º Secretário: 
Vereadores do PMDB, PSDB, PSD, PDT, PP e PTB, Sr. 
Presidente constam 6 Vereadores inscritos. Sr. Presidente: 
primeiro Vereador inscrito Ver. Jose Ferreira dos Santos, o 
Sr. dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente 
as Explicações Pessoais o Ver. José Ferreira: obrigado 
Sr. Presidente, colegas Vereadores, nosso pessoal de 
funcionários, e nosso auditório muito bom dia a todos. Eu 
vim a Tribuna somente para parabenizar ainda o mês do 
Município, não passamos a primeira semana ainda, que eu 
não havia falado nada a respeito do aniversário do 
município, estou aproveitando para felicitar e parabenizar o 
município. E também nós tivemos agora no final de semana 
passado o início do campeonato de laço, uma movimentação 
ótima, do dia 1º até domingo dia 03. Teve um movimento 
muito grande no Parque de Eventos com relação ao 
campeonato, eu sempre falo no campeonato porque é meu 
esporte favorito, e eu vinha muito faceiro, porque de ano a 
ano tem aumentado o número dos inscritos, uns piquetes de 
laço tradicionalista, a gurizada, nós tivemos agora um 
piquete de prenda lá, que é uma loucura, as prendas estão 
laçando mais que os homens, chegaram a amontoar boi no 
laço lá, na entrada do brete. As cinco laçadoras, as cinco 
laçaram e amontoaram boi lá no brete, e eu fiquei muito 
faceiro com isso, está aumentando as prendas, aumentando 
a gurizada. Mas fiquei triste porque deram uma guinada aqui 
no nosso, tradicional e campeonato de Glorinha que estava 
em ascensão como acabei de falar, e diminui. Diminui 
porque, acharam por bem tirar aquelas pessoas que já 
laçavam em Glorinha a muitos anos, então eles já se 
tornavam com vinculo no município de Glorinha, eles tiraram 
não sei porque, por capricho, e baixou de 40 equipe que 
tinha o ano passado para 31 esse ano. 31 e ainda parece 
que faltou uma. Uma parte ao Ver. João. Sr. Presidente: 
Ver. Jose Ferreira concede uma parte ao Ver. João Soares. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais 
o Ver. João: obrigado pelo aparte ver. Zequinha, só para lhe 
ajudar um pouco ocorreu que esse ano, houve uma 
alteração no regulamento, do vínculo do laçador com o 
município, então quem laça na 28ª que é Santo Antônio, não 
pode laçar no campeonato de Glorinha. Então tinha várias 
equipes aqui da divisa, que vinha a anos participando do 



campeonato. Então só laçava quem tivesse a carteirinha do 
CTG Sentinela, então houve essa distinção de algumas 
equipes aí. Mas veio outras de Gravataí que são 1ª região, 

que faz a carteirinha tradicionalista junto ao CTG. Inclusive 
eu falei com a vice patroa, lamentei que está Casa não foi 
convidada para a abertura do Campeonato. Pelo menos na 
minha mesa não veio convite, eu achei que foi falha por 
parte da Patronagem do CTG. Mas tenho certeza que no 
próximo do dia venha convite para essa Casa. Mas ali ficou 
evidente que esse esporte de laço, é muito importante para 
os jovens de hoje, de uma juventude de meninas, como o Sr. 
mesmo falou que tinha lá, em relação ao homem elas quase 
que não perdem nada, e ficam legado assim, eu já ouvi em 
outras oportunidades, enquanto você tiver o filho, na boca do 
brete, você não vai buscar ele na boca do fumo. Enquanto 
ele estiver ali, ele está participando de uma atividade de 
tradicionalismo, não estará lá na boca do fumo. Então eu 
desejo a todos uma boa semana, muito obrigado. Retoma o 
uso da palavra o Ver. Jose Ferreira: obrigado pela 
contribuição ver. João, concedo uma parte ao Presidente. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais 
o Ver. Leonardo: obrigado Ver. Zequinha, contribuindo ali 
com a fala do Ver. João, que nos antecedeu, realmente não 
veio a Casa, nenhum convite para participar, ou prestigiar, 
tanto da abertura quanto do evento do campeonato de laço, 
que aconteceu neste último final de semana no Parque de 
Eventos, acreditamos que ficamos a pensar que foi uma falha, e 
cai por esquecimento, porque nos demais anos que tinha recurso 
público, essa Casa sempre valorizou o CTG e aprovou os 
Projetos. Sempre com urgências, muitas vezes em cima da hora, 
para colaborar com aquela entidade, e este ano nos fomos 
esquecidos. Mas a tempo de corrigir, parabéns pela participação 
Ver. Zequinha, grande tradicionalista do nosso município, sempre 
representado os laçadores e Câmara. O Sr. estando lá laçando 
está representando a Câmara de Vereadores também, muito 
obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Jose Ferreira: 
obrigado Vereador Presidente, pela contribuição, e eu é o 
seguinte, eu acho o Ver. João explicou a guinada que deu mas 
mesmo assim eu acho que aquele pessoal que laçava, tem 
piquetes ali que laçam a 10 anos, e de repente foram banidos da 
programação, porque eles não quiseram trocar, mas eu acho que 
deixassem isso ai para o ano que vem. Esse ano, eles deveriam 
dizer o seguinte, esse ano vocês que já estão laçando vão 
continuar, mas no próximo se preparem que no próximo ano, só 
piquete que tem a carteirinha do Sentinela do Rio Grande. Quer 
dizer tem pessoas que laçam lá, em Santo Antônio, que tem a 
carteirinha de Gravataí, e não vão simplesmente de uma hora 
para outra, riscar a carteirinha deles lá, e ficar exclusivamente 



com a de Glorinha. Eu acho que até é um dever escolher uma, 
mas que não fosse esse ano de uma hora para outra. Mas tudo 
bem eles têm o direito, e essa que o Sr. falou Presidente, também 
foi uma falha muito grande, com a ajuda do município ou não a 
Câmara deveria de ser, comunicada pelo menos, ter um convite 
para participar, pelo menos, parece até que nem houve abertura 
do campeonato esse ano, simplesmente começou a laçar, eu não 
vi, houve? Não estou dizendo que não houve, estou dizendo que 
eu não vi. Concedo uma parte ao Ver. Jorge. Sr. Presidente: Ver. 

Jose Ferreira concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: 
obrigado Ver. Jose Ferreira, eu tenho conhecimento de um 
documento que o CTG foi feito uma reunião, o ano passado, 
e que todos os laçadores que não tivessem o cartão do MTG 
pelo CTG Sentinela do Rio Grande, até 2014 eles laçariam, 
em 2015 eles teriam que ter o cartão pelo CTG Sentinela, e 
ninguém trocou esse cartão, ninguém se filiou ao CTG 
Sentinela do Rio Grande, com o cartão tradicionalista. Então 
eu até conversei com o patrão sobre esse assunto isso foi 
um acordo feito lá em 2014 antes do campeonato, que o 
pessoal em 2015 teria que já estar com o cartão 
tradicionalista de Glorinha, essa foi a informação que eu tive.  
E a Câmara não ser convidado, eu acho também que deve 
ter sido esquecimento, porque a gente não foi comunicado, 
quando vem sempre que vem o Projeto para pedir recurso 
ao município que a Câmara tem que aprovar, daí a Câmara 
é lembrada porque a Câmara para alguma coisa tem que 
servir, pelo menos para aprovar os recursos. Então é uma 
pena que nós não fomos lembrados, ontem nós fomos a 
Porto Alegre, a respeito da estação de tratamento da 
CORSAN, que está ali, que também foi inaugurada e que 
também a Câmara não foi convidada para inauguração, nós 
poderíamos dizer assim há nem sabia, que isso existia aqui 
em Glorinha, já inauguraram, não fomos convidados, não 
fomos noticiados para isso, mas fomos atrás. É uma pena 
que a diminuição dos piquetes de laço, um esporte tão 
saudável que a juventude está aderindo dia a dia. Mas 
devido a dissimulação das diretorias diminuiu a cada ano, e 
vai diminuir mais ainda. Se não houver um incentivo do 
Poder Público, já que o laço é o esporte tradicional do 
município. Obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. José 
Ferreira: obrigado pela sua contribuição. E o meu tempo 
está terminando. Já vou encerrar a minha fala, eu acho 
também que a Câmara sempre contribuiu, sempre que foi 
chamada a participar de uma maneira ou de outra, a Câmara 
sempre contribuiu com os esportes de Glorinha, e o de laço 
não é diferente. Sempre contribui com muita boa vontade, 



participando e aprovando os projetos. E então eles deveriam 
né, não sei porque não convidaram, mas tudo bem. Esse é o 
meu esporte preferido todo mundo sabe, eu desde novo, 
estou com 72 anos, e ainda estou laçando, diga-se de 
passagem, eu fui lá e peguei dois laços, tem o patrão do 
piquete que é testemunha disso, então eu me sinto tranquilo 
para falar no tradicionalismo, e eu não sabia desta reunião 
como Ver. Jorge falou, que era obrigatório o último ano 2014. 
Eu até peço desculpas se eu disse alguma coisa de mais, 
continuo com a convicção, que para o tradicionalismo 
continuar tem que dar novas aberturas, se não ao invés de 
aumentar vai diminuir, e eu acho que é um esporte muito 
bom aí para a gurizada. Era isso que quero desejar um bom 
dia a todos, e muito obrigado. Sr. Presidente: próximo 
Vereador inscrito Ver. Almiro o mesmo dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Almiro: Sr. Presidente e demais 
componentes da Mesa, colegas Vereadores, a nossa equipe 
de retaguarda nossos colegas de serviço aí, em primeiro 
lugar, eu quero parabenizar a torcida colorada, por mais um 
título, do nosso tradicional adversário, o Sport Club 
Internacional, eu como um Gremista chato, xarope, eu tenho 
que reconhecer que o título foi reconhecido, não tenho o que 
contestar, o momento é do Internacional e nós temos que 
nos render, e nos curvar perante a superioridade. Então um 
abraço a todos os colorados de Glorinha, de uma maneira 
muito especial, aos colorados que compõe está Casa, eu 
quero também parabenizar, a Mesa, os servidores, pela 
brilhante sessão solene em homenagem ao 27º aniversário 
de Glorinha, que estava muito bonita alguns reparos que 
poderemos corrigir, mas estava muito bonita. E eu quero 
mais uma vez referir a palavra parabéns, para parabenizar a 
Mesa e de uma maneira muito especial, ao Presidente, pela 
placa indicando aqui o local da Câmara de Vereadores que 
ficou muito bonito, chama a atenção, e inclusive Presidente 
eu ia fazer um Pedido de Providência, mas depois eu tive a 
informação que estavam tratando do assunto para que fosse 
colocado verbalmente, a Mesa também para que providencia 
onde diz Plenário Jose Marques Cardoso, que é através de 
uma Lei que na medida do possível que seja feita essa 
observação, e que seja colocado o nome com aquelas letras, 
não sei se podem ser aproveitadas ou não. E não é o meu 
chão, mas aprecio quanto ao maior e quase que o único 
esporte que o nosso município, é o laço, tradicionalismo e 
quanto a Câmara não ter sido convidada, eu tenho quase 
certeza, o que eu não posso concordar Vereadores é que 



seja caído no esquecimento, é um Poder que todos os anos, 
ele é lembrado para aprovar recursos, e só não vem um 
Projeto e Lei para a Câmara de Vereador como normalmente 
e peço aos Vereadores que aqui estão a mais tempo na 
Casa, que me corrijam, e normalmente no dia da votação 
com pedido de urgência urgentíssima, e ainda vem as 
pessoas interessadas para fiscalizar, para ver se vamos 
aprovar ou não. Então me parece que não pode ser 
esquecimento, foi uma maneira meio desprezível, eu duvido 
se no próximo ano, se tiver dinheiro público, que venha para 
a Câmara que os interessados não estarão aqui no Plenário, 
fiscalizando os Vereadores, pressionando fazendo lobby, e 
aí eu convido, nós temos que começar a ter coragem de 
dizer o que pensamos e o que sentimos, porque nós somos 
muito lembrados, quando tem eventos, e algo que interessa 
dinheiro do bolso dos Vereadores, ou mesmo dinheiro 
público do município. Aí nós somos lembrados jamais 
seremos esquecidos. Uma parte ao Ver. João. 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, ainda na 
comemoração do aniversário do Município. Como ocorreu 
por parte do CTG, o vice-Prefeito eu encontrei com ele 
ontem, ele me perguntou se foi lido em Plenário o oficio que 
ele mandou a está Casa. Eu disse não vou lhe dar 100%, 
mas eu não lembro que eu não vi seu oficio nesta Casa, 
acredito que por esquecimento do Presidente, pela correria 
que se passou, mas tudo bem isso faz parte, como 
aconteceu com o CTG, e a respeito do campeonato de Laço, 
essa informação que o Ver. Jorge nos trouxe aqui, que 
houve uma reunião lá no ano de 2014. Não sei eu não 
lembro, não participei, e a questão do cartão é que o 
argumento deles é que foi formado duas duplas para 
representar o município no Rodeio do Mercosul. E chegando 
lá as duplas têm que ser da mesma região, então chegando 
lá um laçador era da 28ª de Santo Antônio, então não pode 
formar a dupla para representar o município. E na reunião 
que houve também é que não tinha opção, era sim ou não, 
então realmente pessoas que tem propriedade, tem atividade 
no município, e que tem o cartão da 28ª, não pode participar 
porque alguns que tinham feito a carteira um ano antes, tinha 
que pagar meio salário mínimo de multa, para mudar a 
carteira para a do município. E daí vem o outro que é de 
qualquer lugar e faz a carteirinha do CTG Sentinela do Rio 
Grande, sem vínculo nenhuma do município, e pessoas com 
vinculo não participam, e o certo que fosse valer para o ano 



que vem, como eu tinha falado com o Ver. Zequinha. Então 
para isso existe algumas falhas e reunião que se passa, se 
faz uma ata e daí mantido um acordo, ali foi naquela reunião 
que o valor da inscrição seria R$ 15,00 por laçador, o 
mesmo do campeonato passado, e ouve a opção de cobrar 
R$ 25,00 e daria premiação de 5 ovelhas, todos os 
capatazes votaram para manter os R$ 15,00 e não dar a 
premiação de ovelhas, foi feito uma ata e os laçadores 
estavam nos cobrando lá no domingo, que foi passado para 
R$ 25,00 e aquela ata não valeu nada, aquela votação não 
valeu, foi aumentado 80% do valor da inscrição, foi cobrado 
os mesmo R$ 25,00 e não deram ovelha nenhuma de 
prêmio. Então essa a reclamação e alguns laçadores, e foi 
aumentado o valor das inscrições, porque não houve 
dinheiro público, para auxiliar o campeonato. Mas o laço é 
um esporte que cresce, porque sempre eles fazem a 
raspadinha lá, até porque houve lá 250 duplas laçando, após 
o campeonato e cobram R$ 70,00 para tirar duas armadas, 
então não tem nexo reclamar que o campeonato foi R$ 25,00 
se eles cobram R$ 70,00 pela dupla para tirar duas. Era isso 
muito obrigado. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma 
parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Jorge: o documento que eu 
falo, existe um documento, que foi feito lá entre os 
associados laçadores, esse acordo escrito. Um documento 
particular, do CTG, não é um documento aqui da Câmara 
nem da Prefeitura, é um documento particular do CTG e 
seus associados, agora o fato que o Ver. Almiro fala da 
fiscalização aqui na Câmara para ver se os Vereadores vão 
aprovar, quem é que vai votar, quem é que será contrário, 
isso existe. E quero dizer a vocês que nós estamos errando 
e pecando muito quando nós não exigimos a prestação de 
contas que foi da verba que foi cedida, a essa entidade no 
ano passado, o Ver. Flávio está dizendo que pediu a 
prestação e contas e que não veio até hoje por essa 
entidade. E afinal de contas o dinheiro que nós aprovamos 
aqui não é nosso, não é do Prefeito, é público. O dinheiro é 
do município, é da população, e nós precisamos prestar 
contas. E existe as pessoas, que são adeptas ao CTG, que 
são adeptas ao laço e ao esporte, e existe aqueles que 
também querem saber realmente onde está sendo aplicado 
o dinheiro público, e infelizmente essa prestação de contas 
não veio, a pedido do Ver. Flávio, ela deveria vir sempre à 
tona, eu ouvi uns patronados do CTG, a Patronagem não 
prestou contas nem para os seus associados. Muito menos 
para a Câmara de Vereadores, muito obrigado Vereador. 



Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: eu, concedo uma 
parte ao Ver. Jose Ferreira dos Santos. Sr. Presidente: Ver. 
Almiro concede uma parte ao Ver. José Ferreira. Faz o uso 
da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. José 
Ferreira: muito obrigado pelo aparte Ver. Almiro, primeiro 
me passou despercebido, em parabenizar a Mesa a 
organização, os funcionários que prepararam aquele cenário, 
meus parabéns aos funcionários e dizer que o seguinte o 
Ver. João falou que o negócio do aumento das inscrições, de 
que havia um combinado de R$ 15,00 em assembleia, e de 
repente passaram para R$ 25,00 para as inscrições. Eu acho 
que foi também como vou dizer, um autoritarismo, muito 
grande, da Patronagem, não sei quem foi, foi à revelia, de 
repente todo mundo está lá pensando que vai pagar R$ 
15,00, e tiveram que pagar R$ 25,00. Então é uma coisa 
meio escrepante, e então é não adianta, se a coisa não 
funcionar, e estava funcionando muito bem o CTG, estava 
indo de vento em poupa. Não adianta, não vai funcionar. E 
depois ainda veio essa desgraça, esse vendaval que 
derrubou o CTG, derrubou o telhado, foi muito ruim porque, 
os recursos que podia ser aplicado em outras coisas teve 
que ser aplicado lá no telhado do CTG. Todo mundo sabe 
que vai refletir lá no tradicionalismo, então eu acho ruim, que 
as crianças estão laçando, e se não houver um incentivo 
daqui a pouco eles vão parar. E eu acho que é um 
tradicionalismo muito saudável, para o pessoal que está 
crescendo até em virtude de outras coisas, ruins que 
acontecem no estado, que as crianças estão vendo no dia a 
dia. Era isso meu muito obrigado. Retoma o uso da palavra 
o Ver. Almiro: obrigado, o tempo que me resta o Ver. Flávio 
tem muita razão, quando pediu a prestação e não foi 
fornecida. Eu vou sugerir, Presidente, para os futuros 
Presidente e futuros Vereadores, nós temos que deixar 
combinado, de que quando vier uma verba de auxílio de 
algum evento do município que for envolvido dinheiro 
público, vamos supor que anualmente acontece, temos que 
deixar vinculado que se não for feita a prestação de contas, 
vamos supor esse ano, para o próximo ano, sem vir a 
prestação de conta. Uma parte ao Ver. Flávio. Sr. 
Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Flávio. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais 
o Ver. Flávio: eu quero agradecer ao nobre Ver. Almiro pela 
sessão de espaço e dizer a todos que apartearam e dizer a 
outros que já se manifestaram na Tribuna oficial, que nós 
precisamos discutir esse assunto, mas o assunto referente a 
forma de procedimento lá, do Torneio de Laço mesmo sendo 



ele municipal, a forma de organização, a nós só compete 
trocar alguma ideia, ou lamentar. Porque o CTG é uma 
sociedade privada que faz a sua organização e que o Poder 
Público patrocina então o campeonato municipal de laço. Eu 
ouvi aqui a impossibilidade de alguns de laçar, o Ver. Jorge 
depois traz aqui o motivo, e pelo jeito esse prazo foi aberto, e 
não foi dada a devida importância, ocasionando então essa 
discussão toda que foi o motivo de muitas discussões em 
outros momentos. Mas eu quero me reportar 
especificamente a essa situação, afinal de contas, eu pedi 
para nosso assessor jurídico e ele confirmou, Ver. Almiro, na 
última liberação de verba para essa entidade, nós como 
Câmara por iniciativa, nós já pedimos e solicitamos a 
prestação de contas em até 30 dias. Então eu quero aqui 
dizer que está havendo uma falha, e essa falha talvez não 
seja da entidade do CTG, e sim do Poder Executivo que faz 
o encaminhamento, libera o recurso e não encaminha a 
Câmara a prestação de contas. E eu quero que o Sr. faça, 
porque eu sei que o Sr. tem muita força junto ao Poder 
Executivo, que ele atenda essa Câmara como órgão 
fiscalizador. E nos encaminhe a prestação de contas. E não 
vamos, eu não concordo com a ideia, de nós condicionarmos 
algo em função disso, o Executivo presta conta e nós vamos 
ficar aqui refém do Poder Executivo, se nós condicionarmos 
essa situação. Seria isso muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Almiro: obrigado vereador, meu tempo já 
estourou, a Simone já está me puxando a orelha aqui, e 
quero dizer que eu sou sempre favorável a dar incentivo a 
um esporte do nosso Município. Agora é como diz o 
Vereador Jorge, o dinheiro não é dos Vereadores, o dinheiro 
não é do Prefeito, o dinheiro não é do Secretário, o dinheiro 
é do povo de Glorinha, então temos que ter muita cautela, 
muito cuidado. Eu vou procurar Ver. Flávio, desde o 1º 
evento que foi feito nesta cidade, nunca nos mandaram, é 
um fato muito corriqueiro, então nós temos que fazer uma 
revolução e mostrar que nós não estamos aqui para servir 
somente os interesses de uma meia dúzia da nossa cidade. 
Nós estamos aqui para representar todo povo de Glorinha. 
Como tal, nós temos que agir desta maneira. Era isso meu 
muito obrigado. Mais uma vez um forte abraço aos colorados 
pela conquista do último domingo. Sr. Presidente: próximo 
Vereador inscrito Ver. Ademar de Oliveira. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Ademar: Sr. Presidente em relação as Explicações 
Pessoais, em primeiro lugar eu queria falar do convite que 
veio da Secretaria da Educação, do plano municipal de 



educação, que está sendo elaborado pela secretaria que ele 
vai de 2015 a 2025 pela Lei 13.005/2014. Então essa 
reunião se dará no dia 09, no sábado, no CRAS, ela terá 
uma duração até as 16hs, em dois turnos de manhã e de 
tarde. Toda comunidade deve participar, é um plano 
bastante longo de 2015 a 2025, e ali vai ser feita a base e as 
discussões, sobre aquilo que não está de acordo, que será 
deixado de lado para ser discutido no final da reunião, no 
final perto das 16hs. E será acertado de acordo com o corpo 
docente, de acordo com a Secretaria da Educação, e de 
acordo com a comunidade será feito nosso Plano de Ação 
como todos os municípios do Brasil. Então fica o convite 
para os Vereadores, e toda comunidade escolar deveram 
participar. Sr. Presidente, eu assisti aqui a discussão para as 
verbas para o CTG, convites que não foram mandados, 
enfim. Embora sofrendo críticas da comunidade, nós 
sofremos e eu creio que todos os Vereadores. Talvez o 
Zequinha, por ser um cara atuante, foi o primeiro cara que 
começou a montar num cavalo aqui em Glorinha, com 
relação a semana farroupilha, com essa coisa toda do CTG, 
depois veio outros e outros. Talvez ele não sobra essas 
crises da comunidade, mas eu que não sei montar nem num 
jegue, recebo e talvez vocês também outro Vereadores, das 
verbas que nós jogamos lá para o CTG, que jogamos lá o 
campeonato de laço através das autorizações que vem do 
município. Porque o município de uma certa forma ele sofre 
a pressão. E daí ele faz um projeto por parte do município, e 
ele fica pensando tomara que eles não aprovem, eu começo 
a pensar isso é uma coisa muito minha, tomara que eles não 
aprovem. A pressão e o lobby acabam a gente aprovando, 
mas o Ver. Almiro falou uma coisa certa, condicionado não 
prestou conta esse ano, também não liberam a verba. 
Condiciona, é obrigação do Executivo mandar para cá, ok. 
Mas eu queria também ver outra coisa, é muito fácil, nos 
pegar uma entidade que seja sangue suga do município. 
Mas esse pessoal do CTG, todo os piquetes e daí não é uma 
crítica, não existe lá os caras que fabricam ração, várias 
empresas que vendem ração para cavalo, alfafa, é 
correames, eu estou falando sério, associações de cavalo 
criolo, manga-larga e outros cavalos, associações, esse 
pessoal que lucram e lucram muito em cima dos piquetes, 
das pessoas apaixonadas pelo laço, eles não poderiam 
patrocinar, não poderiam ir em busca, e não enxugar o 
município, em cima de quem leva lucro em cima? Porque 
quando se dá dinheiro público, e não é uma crítica, porque u 
acho que nós devemos ter é o principal esporte no 



município, mas quando se dá dinheiro, falta duas horas por 
dia, no posto de saúde, domingo também é para ser 
atendido a saúde. Tem dois lados, tem as pessoas 
apaixonadas do lado de cá mas tem do lado de lá as 
pessoas que criticam e sentem falta. Nós temos que medir 
na balança o equilíbrio. Sr. Presidente, a respeito e toda a 
Câmara aprovou a GVT, que ele é uma empresa de 
telecomunicações, e ela tem um atendimento diferente. 
Inclusive não é um fio que vem no meio da casa que um dia 
arrebenta e deu, ela é um sistema de anteninha em cima do 
telhado. E talvez por ser desta forma é o sistema mais 
barato. E o mais eficiente, segundo os técnicos dizem, a 
GVT é fantástica, pode lá no fim ter as suas deficiências, 
mas ela é hoje a mais fantástica. Glorinha nós temos o 
direito a 5 megas, alguns é isso, nem todos, arredou 200m, 
300m do centro já não tem direito mais. Mas ela não, ela 
leva 10 megas, para qualquer canto, ela consegue levar, e o 
valor incrível, ela consegue levar com o mesmo valor ou até 
mais baixo que um mega hoje da OI. Eu por exemplo, hoje 
faz 8 dias que eu não estou sem internet sem telefone 
convencional. Na outra vez, foi 52 dias e vocês lembram aqui 
de eu ter falado. Só que desta vez, vou para o pau, nós 
estamos todos os dias pegando protocolo e vamos entrar na 
justiça. Não é só, descontar na minha conta de telefonia ou 
da internet, descontar o valor dos dias, não eu não quero, eu 
quero mais, é uma ferramenta de trabalho que me tiraram. 
Eu fico à mercê da sorte, toda hora. Concedo uma parte ao 
Ver. Almiro. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma 
parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Almiro: obrigado ver. 
Ademar, o Sr. ainda é feliz, o senhor ainda é feliz, está a 15 
dias sem telefone eu estou a quase 7 meses, porque eu tive 
a coragem, a necessidade, e entrei na justiça, e logrei êxito, 
eles vão ter que trazer aminha linha de volta, e ainda me 
ressarci porque a fatura eu pago mensalmente, então nós 
não podemos parar e volto a dizer aqui, eu sei que nós 
somos um grãozinho de areia no oceano, mas tem muito a 
ver com o Ministro da Telecomunicações, ou seja o Governo 
não dá importância com o usuário, está é a grande verdade, 
que essas empresas pintam e bordam, fazem o que querem, 
de nós, do consumidor. Mas eu tive Ver. Ademar, o Sr. está 
mais por dentro, não sei se procede ou não procede, alguém 
me falou que a GVT estava adquirindo a OI. Não sei se 
procede ou não procede eu sei que alguém me falou. Pois 
uma coisa eu tenho certeza, pior do que está não pode ficar. 
O problema a gente ainda tem asfalto, recebe asfalto daí 



chove um pouquinho ele solta, mas nada que não está ruim 
que não possa piorar. Mas nada que para mim, o sistema 
telefônico não vai piorar. Porque eu estou pagando e não 
tenho. Concordo plenamente Vereador, tem o meu apoio 
para qualquer coisa. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Ademar: Ver. Almiro, o senhor está 6, 7 meses sem 
telefone, mas talvez não esteja tão grave quando eu nos 
meus 17 dias sem internet. Porque o seu telefone não é 
ligado na internet, daí precisa ter um telefone celular, o qual 
eu também tenho o meu, o problema não é telefonia, e sim 
internet, um telefone, é só ter um telefone celular, telefone de 
Vivo para Vivo liga até de graça para todo Brasil, outras 
telefonias também. Outras empresas também não cobram de 
uma empresa para outra, mas a internet é incrível, eu no 
meu telefone aqui, eu já coloquei de R$ 9,90, e vou 
abastecendo, de R$ 9,90 em 9,90, para usar aqui, mas ele é 
muito lento, você desacorçoa não tem como. Bom, mas 
voltando aos piquetes, como é que aceitava o pessoal 
aceitar laçar de Santo Antônio, laçavam aqui e de uma hora 
para outra não aceitavam mais. Já foi discutido isso aí, e 
hoje nós temos 25% a menos, como o Ver. Zequinha falou, 
exatamente 25% a menos laçando nesse campeonato agora, 
deixa esse pessoal que gosta de cavalo, que gosta de laçar, 
que gosta de participar desta atividade, deixa liberado, não 
vamos segurar o cara aqui, não vamos amarrar por causa de 
uma taxa que tem que pagar aqui ou coisa parecida. Vamos 
buscar patrocínio e não esses caras de piquetes, já são 
farpeados no último ponto porque eles têm que pagar e eles 
pagam para participar, já pagam para patrocinar o show. 
Nunca tinha visto isso na minha vida. E quero dizer para 
encerrar a sessão solene do dia do município, 27º 
aniversário que transcorreu aqui, uma das poucas vezes que 
transcorreu-se dentro do plenário da Câmara foi maravilhoso 
na minha opinião, muita gente participando, dentro da 
Câmara, mais de 100 pessoas, e, diga-se de passagem, 
uma plateia qualificadíssima. Claro que tem algumas falhas, 
que vão existir, porque ninguém consegue ser perfeito, mas 
cada ano que passa nos vamos melhorar. Para oferecer, um 
atrativo para que as pessoas, venham cada vez mais 
participar da nossa sessão. Nós não podemos deixar o povo 
desacreditar, nós não podemos deixar o povo achar que a 
política a nível nacional ela é a política de Glorinha. Nós 
temos que provar que a política, tem transparência com as 
coisas, podemos errar sim, temos o direito, lá adiante nós 
podemos nos condicionar e o povo poder ganhar com isso. 
Muito obrigado. Parabéns. Sr. Presidente: obrigado ver. 



Ademar, próximo Vereador inscrito Ver. Flávio, o Sr. 
disponibiliza de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Flávio: quero 
saudar o Presidente, saudar os demais Vereadores, e nosso 
corpo de colaboradores, mais uma vez parabenizar a 
brilhante sessão solene, organizada pelo senhor e equipe. 
Que nos enche de satisfação e alegria, vimos uma sessão, 
do tamanho de Glorinha, uma sessão colocada pelo Ver. 
Ademar, e outros que me sucederam, a nossa comunidade 
entendeu nosso convite, veio aqui Ver. Zequinha, prestigiou 
foram quase três horas de satisfação, e também não poderia 
deixar de citar o Presidente na sua caminhada para o 
desenvolvimento, como outros aqui também, qualificando a 
os nossos funcionários, desde o uniforme, que foi muito bem 
escolhido. Que que quero aqui, parabenizar a todos que 
fizeram, também Presidente a nossa identificação na fachada, 
cada vez mais qualifica a nossa Câmara, foi muito bonita a 
sessão. E eu quero aqui fazer uns parentes não é uma crítica, 
quero que vocês tenham entendido. Quando a gente falava que 
nós não somos um puxadinho da Prefeitura, são nessas coisas, 
Ver. Almiro quando foi Presidente, e foi parte do nosso município, 
acabou fazendo uma sessão solene, se não me engano, na 
praça, Ver. Delmir também parece que fez, não lembro, mas não 
é isso que me interessa. Quero dizer assim para vocês, o local 
para fazer a sessão solene é na nossa Câmara, ou local fechado. 
Não que a praça não seja um lugar bonito, mas nós estamos 
sucetivos a problemas de som, as acomodações, então assim, 
não é uma crítica ao que foi feito, mas é uma correlação do que 
foi feito, para que no futuro nós façamos, sempre melhor, e fica 
aqui nossos comentários. Bom, nós tivemos ontem num prélio 
pela capital, estivemos lá na Secretaria de Minas e Energia, onde 
fomos recebidos pelo Secretário Lucas, ele recebeu Ver. Almiro 
seu relatório junto com o oficio, só que ele evidenciou e pediu 
então que fosse feito um relatório, descrevendo todas as 
necessidades de Glorinha, e que queria que nós nos reuníssemos 
para fazer, que nós fossemos novamente lá para entregar esse 
relatório e tomasse as devidas providencias. Sob pressão, mas de 
qualquer forma, gostaria de que nós fizéssemos um relatório, a 
questão do Capão Grande, Ver. João o Sr. representa o Capão 
Grande, qual os problemas daquela área, Ver. Jorge, a região do 
Maracanã, Ver. Almiro região do Maracanã, Ver. Jairo, Ver. 
Zequinha, todos, Ver. Ademar, vamos colocar no papel e vamos 
lá entregar. Vamos cobrar na verdade do Secretário de Minas e 
Energia. Eu pediria que isso fosse feito, foi uma solicitação dele. 
Também estivemos no gabinete do Deputado Mauricio, ele 
também abriu as portas do seu gabinete, fez imediatamente na 
nossa frente o pedido, o oficio de uma audiência pública aqui no 
município de Glorinha, na nossa Câmara sendo o assunto pauta a 
Estação de Tratamento de Esgoto e também a Estação de 



Tratamento de Água, então ele tomou providências, 
provavelmente será a pauta amanhã na assembleia, então será 
feito um movimento forte, dando uma resposta a Corsan dando 
uma resposta a nós. O Deputado Mauricio, inclusive a comissão 
de serviços públicos da assembleia legislativa. Sr. Presidente: 

Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Almiro: 
em primeiro lugar, quero agradecer a cedência de espaço e 
segundo lugar também, agradecer aquela reivindicação 
daquela comunidade, na qual nós aqui fizemos a nossa 
parte, levar o conhecimento a uma comunidade superior. A 
minha vinda aqui, ao chegar aqui na Câmara hoje pela 
manhã, com uma senhora também do Maracanã, o relato 
dela, diz Vereador o problema da luz lá em casa é muito 
difícil, nós temos um poste nas mediações, ela é uma 
pessoa bem humilde, que diz que o poste está quase caindo, 
e que ela liga para RGE, e vai servidores não sei se da RGE 
ou de uma empresa terceirizada para RGE, que chegam lá e 
ainda xingam ela porque que ela ligou. Palavras dela, repito 
ela é uma pessoa muito humilde, e por ela ser humilde, é 
que nós temos que dar uma atenção redobrada, que eu 
sempre digo, o afortunado, o rico, o esperto, não precisa de 
ajuda ele próprio, se auto administra. Tem que dar uma 
atenção muito especial para aquelas pessoas que tem 
humildade, tem dificuldade de procurar os seus direitos. 
Então quero também sugerir Vereadores, pode ser em 
conjunto com todos os Vereadores, de nós fazermos uma 
audiência pública, para se tratar do assunto RGE aqui na 
Câmara e convidar todos, não aqui na Câmara e sim no 
Glorinha Futebol Club, a anotar todo município que tem 
reclamação, enfim uma vez, eu não me lembro, o Ver. 
Ademar, trouxemos a dificuldade que o povo de Glorinha 
tinha para encaminhar um benefício, só para esclarecer 
porque tinha um diretor do INSS o Tadeu aqui de Gravataí, 
trouxemos aqui Presidente e ele teve que enfrentar o 
desamor, e tudo aquilo que nós ouvimos ele teve que ouvir, 
dos contribuintes. Então é isso que nós temos que dar 
direito, voz e espaço para as pessoas poder dizer, eu disse 
para Poliana, vocês têm que ouvir o que nós estamos 
ouvindo. Porque eu dou retorno para o meu povo, se não 
posso resolver, mas faço de tudo, agora vocês têm que 
ouvir, estão ouvindo de mim mas tem que ouvir do povo. 
Presidente eu peço desculpas, mas o assunto é palpitante, 
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, eu estive ontem falando com a Poliana, e sempre que 



eu vou lá, eu vou no mínimo três vezes por mês, e converso 
com ela sobre esse pessoal o Vereador Almiro, inclusive eu 
estive lá e ouvi todos esses fatos do pessoal lá de cima. Mas 
daí o ver. Almiro foi lá com a imprensa, ele também, 
conversou isso com a Poliana, o importante é que se faça as 
coisas acontecer. Há um desleixo na área na área das 
telecomunicações e diga-se de passagem, é um péssimo 
atendimento, mas uma cobrança em dobro. A maioria dos 
cidadãos estão reclamando que pagaram esse mês, 
cuidadosamente não só 25% que aumento, mas 17%, e sim 
o dobro. Porque há uma portaria ou há uma designação do 
Ministério das Minas e Energia ou do Governo Federal que 
fala que é tantos por cento. Mas há um provalecimento das 
fornecedoras, das empresas operadoras, como também há, 
dos postos de combustíveis que aumentaram acima do 
limite, tanto é que houve uns puxões de orelha e estão 
voltando aos seus padrões normais. Mas a gasolina chegou 
a estar no mesmo posto R$ 2.35 e hoje está 2.91. Então 
porque que ainda tem duplo, e é assim que funciona. Mas eu 
quero encerrar os meus dois minutinhos, voltando ainda a 
sessão, uma coisa que vocês perceberam uma coisa linda, 
eu sempre disse que um pai que leva um filho para uma 
igreja, juntamente com o pai e a mãe pelo braço, certamente 
se criará um cidadão de bem. O pai e a mãe que leva o filho 
para dentro de um CTG, ele se criará um homem de bem. E 
aqui vocês perceberam um menino com camiseta azul do 
Grêmio, filho do Joaquim Cavalheiro, que veio prestigiar. E 
quando comentaram o nome do Joaquim Cavalheiro ele se 
levantou e bateu palma o Ver. Flávio percebeu isso. Mas na 
hora de servir o bolo sem que o Joaquim dissesse vai lá meu 
filho e serve o bolo, não, ele queria se tornar útil, e assim se 
molda um homem. Com o tempo esse menino vai crescer, 
vai se tornar prestativo e vai se tornar um grande 
empresário. Porque ele começou sozinho a servir o bolo. Um 
grande empresário uma pessoa de bem no futuro. Muito 
obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio: quero 
agradecer aos apartes, que foram muito bem ilustraram a 
nossa fala, quero fazer rapidamente uma lembrança ao Ver. 
Ademar que aquele guri, não estava com a camisa do 
Grêmio que sim a camisa da escola dele. Ele não estava 
com a camisa do Grêmio, eu logo vi que ele era um garoto 
inteligente. Que ele nem só serviu o bolo, ele serviu o 
Prefeito. Eu vi ele foi ali e serviu o Prefeito. Então ele foi na 
verdade na simplicidade dele, e com a certeza de ser 
colorado, o Arthur o nome dele. Eu fui perguntar para ele o 
nome e o time dele. Agradeço ao ver. Almiro pela lembrança 



da nossa conquista aqui no domingo. Nós podemos brindar, 
mas eu acho que o que o Vereador fez aqui é grande é do 
tamanho dele. Ele é um esportista é um brincalhão, mas ele 
também sabe os momentos de reconhecimento. Eu dormi 
logo após o grenal, mas a primeira coisa que fiz eu agradeci 
ao time do Grêmio pela valorização da nossa conquista. Pela 
determinação, o Grêmio foi até o final, e se no final fizessem 
gol sairiam campeão. Isso a gente não pode deixar de falar. 
E para encerrar meu caro, nós também estivemos no 
Gabinete do Deputado Gabriel Souza, que se colocou à 
disposição também para desenvolvimento da cidade, se 
colocou à disposição do tratamento de esgoto, tem sido 
muito ativo assim como o Deputado Mauricio, Deputado 
Lucas e para finalizar eu gostaria de dizer aqui, o Ver. Jorge, 
Leonardo, este Vereador, e o ex-Prefeito Dorival ouviram da 
boca do Secretário das Minas e Energia, que o estado do RS 
para 2017, terá aproximadamente 500 milhões de reais para 
investimento, na área de Energia neste estado. Então aí 
mais um motivo para que nós, façamos o nosso relatório, e 
colocamos na mão dele para que ele possa, quem sabe e 
uma parte desses 500 milhões, investir em Glorinha. Então 
eu peço a todos vamos fazer um relatório bem consistente, 
vamos inclusive ampliar algumas coisas que for preciso, e 
entregar na mão deste cidadão, que ele não está lá por 
acaso, ele recebeu votos aqui de Glorinha, ele está a nosso 
serviço, hoje ele está Secretario, mas amanhã ele voltará 
para a Assembleia. Então eu peço a ajuda de vcês vamos 
fazer o nosso trabalho aqui, vamos elaborar esse relatório e 
vamos entregar em mãos. Para finalizar, eu quero dizer a 
todos também, que estou muito contente, estou contente, 
com o que eu assisti ontem no Programa do Partido dos 
Trabalhadores, aonde ficou afirmado que todos os ladrões 
daqui para frente serão expulsos daquele partido. Muito 
obrigado. Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito, Ver. 
Jairo, o Sr. dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações pessoais o Ver. Jairo: Sr. 
presidente e demais Vereadores, nossas meninas que 
trabalham aqui, meu bom dia a todos, quero parabenizar o 
nosso Presidente, mais a Mesa, e os nossos servidores, Dr. 
Adriano, a Simone, o Rafael, a Fernanda, a Bruna a 
Fernanda, sobre a sessão ordinária no dia 27, que 
completamos de emancipação de Glorinha. Então uma 
grande homenagem, mas eu vindo aqui também não quero 
deixar de falar do evento que houve aqui, de equipes que 
não foi que faltou, porque não tinha carteirinha do CTG. Eu 
acho que para mim, meu pensamento é assim, quanto mais 



gente melhor o evento. Então Ver. Zequinha, eu acho que o 
Vereador está certo. Eu acho que as pessoas que não 
vieram com certeza fizeram falta no evento. Se tivesse todas 
essas pessoas o evento ia ficar mais brilhante, então é isso 
eu acho que o CTG, o patrão, o pessoal que trabalha, tem 
que pensar bem nisso aí. E sobre questão da prestação de 
contas, que o Vereador já fez e não veio até hoje para nós. 
Isso aí eu acho que nós somos muito cobrados na rua Ver. 
Flávio, Ver. Ademar, sobre a prestação de contas, porque é 
feito no parque de eventos. Eles não sabem quanto é que 
fazem, para onde vai o dinheiro, muita gente pergunta assim, 
esse dinheiro que é sobra eles aplicam no CTG, ou devolve 
para a Prefeitura, eu acho muito importante isso aí, nós 
como Vereador, o pessoal vem cobrar de nós, e a gente 
como não tem uma prestação de contas, não tem como dizer 
quanto é que foi feito. Para onde é que vai o dinheiro, vai 
para a Prefeitura ou vai para o CTG, a gente tem que fazer 
vir essa prestação de contas, e fazer alguma pergunta para o 
patrão, para essa comissão, como é que é feito esse 
dinheiro. Acho que saí dinheiro aqui do município, quando 
vem o projeto para fazer esse evento, daí a gente não fica 
sabendo quanto é que foi feito, o que foi feito, eu acho que 
cobrar essa prestação de compras, onde é que fica esse 
dinheiro. O dinheiro fica com a Prefeitura, com a comissão 
ou com o CTG, eu acho que está certo esse pessoal cobrar 
de nós e nós cobrar deles. Então está aqui meus parabéns 
pela sessão, pela Mesa, nosso servidor eu acho uma grande 
vista que a gente tem que continuar da maneira que está. A 
nossa fachada todo mundo que passa já diz está ali, agora 
todo mundo já sabe onde é a Câmara, então é isso, acho 
que nós vamos melhorar cada vez mais, era isso meu muito 
obrigado. Sr. Presidente: solicito ao meu Vice-Presidente 
Ver. Jorge que assuma a Presidência da Mesa Diretora, para 
que eu faça o uso da palavra nas Explicações Pessoais. 
Vice-Presidente: com a palavra nas Explicações Pessoais, 
o Ver. Leonardo que dispõe de cinco minutos para o seu 
pronunciamento. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações pessoais o Ver. Leonardo: obrigado Ver. 
Jorge, meu bom dia aos colegas Vereadores, aos servidores 
da Câmara Municipal, colegas Vereadores, primeiramente 
quero agradecer a compreensão de todos, a participação de 
todos na nossa sessão solene, comemorativa ao 27º 
aniversário do município, que nós conseguimos realizar aqui 
nessa última segunda feira, dia 04 de maio, realmente fiquei 
emocionado com a participação de tantas lideranças da 
nossa comunidade, e que cada um deles construiu parte da 



história do nosso município, desdá sua emancipação, e no 
decorrer dos anos, cada um trabalhou um pouco e dedicou 
parte de suas vidas para a nossa cidade. Aqui nós podemos 
ver o ex-Vereador Rogerio Gomes, que nós prestigiou, veio 
lá de Encruzilhada do Sul, veio nos prestigiar, isso eu acho 
que é um reconhecimento ao trabalho que estamos fazendo 
aqui no Poder Legislativo. Não só da presidência, mas sim 
da Mesa Diretora, dos colegas Vereadores, dos servidores, 
seu João Carlos com todas as dificuldades de saúde saiu 
naquela noite fria de Casa e veio aqui nos prestigiar, e outras 
tantas pessoas, representantes de outras cidades, que 
vieram e se fizeram presentes. Obrigado a cada um de 
vocês que abrilhantaram aquela noite, com seus discursos, 
as suas falas, o Debutado Federal Alceu Moreira, que 
transferiu o voo que ele tinha para Brasília que é sempre na 
segunda à noite, para terça feita pela manhã, para estar aqui 
conosco, Deputado Gabriel, Deputado Mauricio, que com o 
convite do Ver. Jorge, confirmou sua presença aqui no 
evento, do Prefeito Municipal, Secretários e todos os 
servidores, Ver. Delmir lhe concedo uma parte. Vice-
Presidente: Ver. Leonardo concede uma parte ao Ver. 
Delmir. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
pessoais o Ver. Delmir: obrigado Ver. Leonardo, pelo 
aparte, eu não me escrevi para lhe apartear, mas escutando 
as palavras eu não poderia deixar de apartear. Essa fachada 
que ficou muito bonita, e parabenizar o Sr. também e a 
diretora da Câmara a Simone, pela belíssima sessão que foi 
a extraordinária, e dizer para o Sr. que está de parabéns 
pela escolha dos Deputados. Gostei muito do Deputado 
Gabriel, assim eu olhava para ele, não simpatizava muito 
com ele, o cara baixinho, mas o cara é muito gente boa, 
gostei dele, e ainda falei tomara que seja um Alceu Moreira, 
porque o Alceu Moreira é indiscutível o homem né. Ele pega 
o microfone, ele faz a gente viajar, eu viajei quando ele 
começou a falar. Ele falou que comeu feijão com aipim, e o 
que que é homem hoje né, cheio do dinheiro, poderoso e um 
cara que tem respeito. O cara que dobra a votação de 80 mil 
para cento e pouco mil, é poderoso é um cara que é 
respeitado no Brasil, não é só no nosso estado. Então 
parabéns a equipe, ao Rafael está sempre disposto, o Rafael 
eu já falei para a Simone é um cara que pode contar sempre, 
o Sr. está de parabéns, parabéns a toda Mesa Diretora, 
muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Leonardo: 
obrigado Ver. Delmir, mas não foi um mérito só meu e sim de 
toda a Mesa Diretora, que também convidaram, a gente teve 
afinidade de convidar algumas pessoas pessoalmente, 



agradeço também ao Ver. Ademar, Ver. Jorge, Ver. Flávio, e 
a todos vocês. E a sessão não teria se realizado e ter sido 
tão bem-feita, tudo com harmonia e o pessoal que saiu 
daqui, saiu contente, elogiando, se não fosse os servidores 
do Legislativo Municipal, que se empenharam, mesmo no 
feriado na segunda feira vieram trabalhar, se deslocaram até 
a Câmara, já na semana anterior vinha preparando com todo 
carinho, e empenho essa sessão, então fica aqui o meu 
agradecimento, na Tribuna, para a Simone, para o Rafael, 
para Bruna, para o Dr. Adriano, para a Fernanda, a outra 
servidora Fernanda está de férias, mas também enquanto 
estava conosco estava aqui colaborando a sessão, fica aqui 
registrado e agradecer a colaboração de vocês de coração. 
Ver. Almiro dispõe de um aparte. Vice-Presidente: Ver. 
Leonardo concede um aparte ao Ver. Almiro. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações pessoais o Ver. Almiro: 
Obrigado Ver. Leonardo pelo aparte e eu já elogiei realmente 
a sessão estava muito bonita, eu acho que quando se faz 
uma sessão do nível que se fez, só engrandece essa Casa, 
agora eu vou falar para ficar registrado. Nós não podemos, e 
o Ver. Ademar já tinha dito, nós não podemos alterar a 
ordem de usar na Tribuna, porque os Vereadores não podem 
falar antes dos convidados, houve um equívoco, porque a 
razão de uma sessão é os Vereadores, são as autoridades, 
o Presidente preside coordena todos os trabalhos, porque no 
meu entendimento, o pronunciamento dos Vereadores, 
depois de nós ter umas pessoas extraordinárias, umas 
pessoas que tem um pronunciamento realmente como tem 
os Deputados, como o Alceu Moreira, é mais ou menos 
como o Ver. Flávio, faz um discurso tipo de um poema. E por 
uma questão de justiça, não comigo, mas com os 
Vereadores, acho que não devemos, o Ver. Jorge esta 
lembrado, que de primeiro usava isso aí, mas depois a gente 
mostrou que realmente é equivocado, que os últimos a falar 
os Vereadores, depois o Prefeito e por último o Presidente 
do Poder Legislativo, que ele agradece e crítica da maneira 
que ele quiser. Era isso Presidente, a única correção que eu 
quero fazer era essa. Vice-Presidente: Ver. Leonardo 
concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações pessoais o Ver. Ademar: 
obrigado nobre Ver. Leonardo, eu também entendi da 
mesma forma que o ver. Almiro. Mas depois eu comecei a 
pensar e conversando com o Presidente, inclusive eles, 
parece que solicitaram para falar por último, e eu também vi, 
uma outra situação, eu creio que se nós falássemos por 
último, nós não deixaríamos para eles detalhes, os líderes 



das bancadas que falaram cada um puxou um assunto, e 
criou um tema onde cada um discutiu o tema, conforme 
aquela base que cada um criou nos discursos dos 
Vereadores, porque eles não são familiarizados com o nosso 
Município, aja vista que o Deputado Alceu Moreira, no curto 
espaço de tempo que ele tem para resolver lá os problemas, 
as atividades que ele tem na área de POA, da grande POA, 
no estado do RS, ele vem lendo a história de Glorinha, para 
poder dizer o que se tratava, e deixou bem explicito aqui, 
então ele fez um apanhado que lá em mil novecentos e tal, 
enfim, para não ser pego de surpresa. Mas ele criou 
argumentos ao ouvir os Vereadores, então foi peculiar dele, 
falando aqueles detalhes, eu também Ver. Delmir viajei no 
tempo, eu peguei os meus sabuguinhos, a bexiga que era a 
parte principal do porco, era para encher e poder jogar bola. 
Tudo isso, é e os boizinhos, o sabugo, essas coisas, então 
viajei no tempo, eu já vi aquele Deputado fazer um discurso, 
em Brasília e pensei agora o Alceu Moreira vai dar no meio, 
e deu mesmo. No caso o discurso, enfeita ele, ele ilustra é 
uma coisa linda. E eu ontem com versando para encerrar, 
quero parabenizar a sessão, falhas sempre vão existir, uma 
coisinha ou outra, mas sempre vamos procurar aperfeiçoar. 
Ontem eu conversando com um senhor de Osorio, muito 
amigo do Alceu, tempo que o Alceu começou na política, e o 
Alceu quebrou e tal, era um cara que devia para os bancos, 
devia, devia, ok uma situação lamentável, mas ele concorre 
a prefeitura lá em Osorio e quando ninguém esperava ele 
ganha a eleição. Ele ganha e é Prefeito em Osorio, depois 
vai a Deputado e vence, a eleição para Deputado. Inclusive o 
primeiro político de Glorinha que apoio ele foi o Tadeu, e 
venceu. E aí o Alceu foi se transformando no Alceu Moreira, 
o de hoje que nós vemos que tem um conhecimento 
fantástico, um domínio político, de cor e salteado, e 
respeitado lá no Congresso Nacional, quando ele fala os 
caras calam, aliás tem algumas figuras lá que quando falam 
os caras calam, poucas mas tem. E o resto são pessoas que 
tem menos conhecimento, menos habilidades, menos poder 
político, menos poder de barganha, mas que não precisam 
se preocupar com essa barganha, talvez tivessem que se 
preocupar com outras coisas. O importante que o Alceu 
Moreira, não é do meu partido, mas devo reconhecer que ele 
conseguiu subir politicamente, financeiramente também, 
ainda ontem ouvi falar que o Lula tem um patrimônio de 6 
milhões, mas que não dá pra comprar quase nada, nem um 
pedacinho de terra, 6 milhões não é nada. Vice-Presidente: 
Ver. Leonardo concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso 



da palavra referente as Explicações pessoais o Ver. 
Flávio: como é importante as vezes numa sessão só os 
Vereadores, e só os colaboradores, a gente pode discutir 
situações bem relevantes, inclusive no Plenário, por exemplo 
eu vim a essa Tribuna, motivado por um assunto iniciado 
pelo Ver. Almiro, que ele tem está cobertíssimo de razão na 
reivindicação dele, o nosso regimento prevê isso, mas agora 
vamos para a pratica. Nós ao falar, antes das 
personalidades, o Ver. Ademar coloca magnificamente e 
colocamos ele no contexto, quando nós falamos com A, B, C 
aqui de Glorinha, nós colocamos os três visitantes, no 
contexto da nossa cidade, em frente ao grande número de 
pessoas, só que o nosso regimento não prevê isso, então 
nós precisamos fazer uma alteração no nosso regimento, aí 
o Ver. Almiro está coberto de razão, nós precisamos alterar, 
então vamos criar um dispositivo, uma emenda que as 
situações tais, tais sejam invertidas a ordem. Questão 
simples, ele está coberto, o Vereador está correto, ele está 
respaldado pelo regimento, e é assim que a gente tem que 
agir. Então vamos fazer uma alteração, e a alteração que se 
faz, é necessária. O Ver. Ademar, coloca bem, ontem eu e o 
Presidente conversamos sobre esse assunto, de fato, e 
vamos lá, se o Alceu Moreira, que é um tribuno magnifico, 
não só um tribuno, um Deputado de primeira qualidade, se 
ele fala primeiro, ele enche isso aqui de informações 
desconectas, ele vai trazer em teses, se o Deputado 
Mauricio fala primeiro, Deputado Gabriel, posteriormente a 
ele, e depois nós vamos falar, que que vai acontecer, eles 
vão de cara arrumar um motivo para ir embora antes, certo? 
Esses senhores sempre tem um motivo para ir embora 
antes, desde que seja interessante a eles. A nossa sessão 
foi com quase três horas de duração, e as pessoas estavam 
ali atentas, porque? Porque a ordem natural não foi 
respeitada, mas a ordem para esse evento foi. Então a gente 
precisa aprender com esses fatos, nós precisamos aprender 
com isso que aconteceu. Aprender que nós precisamos 
quem sabe, mudar nosso regimento, para que seja desta 
forma. Porque a sessão foi magnifica, porque? Porque todos 
nós nos pronunciamos, e depois teve um encerramento 
maravilhoso com aquelas pessoas que falaram, essa é a 
nossa realidade. Obrigado. Vice-Presidente: Ver. Leonardo 
concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações pessoais o Ver. Jorge: obrigado 
pelo aparte Ver. Leonardo, inclusive o Ver. Mauricio me 
comentou que o regimento da Assembleia Legislativa, 
quando a Assembleia recebe outras pessoas, essas pessoas 



falam antes dos Deputados, mesmo que sejam maiores 
autoridades, mas ele disse que para a fala dele, foi muito 
importante essa decisão de a gente ter desobedecido o 
nosso regimento porque ele viu o andamento da sessão, ele 
comentou que em outras Câmara que ele visita nem sempre 
tem a mesma harmonia, que teve a Câmara de Glorinha, os 
Vereadores falando todos na mesma direção, que uma 
sessão pacifica, onde todos os Vereadores falaram a 
respeito do Município, sem ser, levar nada para o lado 
político partidário. Ele achou muito importante essa parte, 
então direcionou também a fala dos convidados, então para 
nossa sessão, isso foi muito importante. Nós tirando a ferpa 
do Ex-Prefeito Dorival, e o Prefeito Renato, a sessão 
transcorreu, tudo na santa paz, né. Graças a Deus, o Ver. 
Flávio, serviu de ponte, para uma ferpa trocada. Então quer 
dizer que é o momento, de nós passar para nossa população 
uma mensagem, de paz de harmonia para que continuamos 
assim buscando, soluções para o Município, como a gente 
faz, coletivamente aqui entre nós Vereadores, quando se 
defende uma pauta interessante para a população, todo 
defendem em conjunto, sem distinção de beleza. Eu acho 
que foi uma parte muito positiva, mas eu quero frisar aqui 
sobre os nossos funcionários da Casa, quando assumiram 
aqui os concursados da Casa, o Rafael, a Fernanda 1 e 2, 
eu comentava sobre o concurso público que essa Casa, que 
eles seriam realmente as pessoas a zelar por esta Casa, 
para o meu contentamento isso está se concretizando. Os 
nossos funcionários concursados estão fazendo funções, 
que muitas vezes até nem compete a eles, mas estão 
fazendo por amor a camiseta. O Rafael, nosso motorista 
estava aqui envolvido diretamente na realização da nossa 
sessão solene, e a Simone nossa diretora, a Bruna, o 
Adriano, todos estavam engajados nessa função, de fazer 
com que isso transcorresse da melhor maneira possível. Fica 
aqui o um agradecimento, pela colaboração de vocês. Vice-
Presidente: Ver. Leonardo concede uma parte ao Ver Jose 
Ferreira. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
pessoais o Ver. José Ferreira: muito obrigado Ver. 
Leonardo, eu só vim a tribuna para parabenizar o Ver. Flávio, 
pela modéstia, porque eu tenho certeza que o 
pronunciamento do Deputado foi uma coisa fantástica, 
principalmente do Deputado Alceu Moreira, é uma loucura o 
que o homem fala, ele fala desde o tempo em que ele era 
criança e pobre, segundo ele, comia feijão com aipim, 
brincadeira dele é claro mas, o que eu queria dizer que o 
pronunciamento dos Vereadores, nesta sessão solene, foi 



brilhante, todo se pronunciaram, tenho certeza que os 
Deputados não ficaram com vergonha dos Vereadores de 
Glorinha. Eu claro, não estou falando isso, porque vocês não 
iam se auto elogiar, mas eu tenho que elogiar vocês porque 
eu não falei, então o que eu quero dizer é isso aí. Foi 
brilhante o pronunciamento dos nossos Vereadores, e tenho 
certeza que ninguém dos nossos visitantes, e próprios 
deputados não ficaram com vergonha do pronunciamento 
dos nossos Vereadores. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Leonardo: obrigado ver. Zequinha, pelo reconhecimento do 
trabalho desta Casa, dos demais Vereadores que me 
antecederam, tudo foi feito para obtermos o resultado melhor 
da melhor maneira, de uma forma mais positiva. Mas Ver. 
Almiro, nós não cometemos um equívoco, assim como os 
Vereadores que me antecederam, não foi um equívoco o 
protocolo, foi planejado antes da sessão, de uma forma 
pensado com os Vereadores que me antecederam, nós 
verificamos o Regimento Interno, e estaríamos fazendo uma 
quebra deste regimento, mas que aconteceria de uma foram 
muito especial, pois tínhamos algumas autoridades 
estaduais e federais, que necessitavam absorver algumas 
observações antes, com as falas dos Vereadores, e também 
uma forma de segurarmos as estrelas principais, que seriam 
as atrações, os representantes da esfera estadual federal, a 
nossa assistência ficar até o final da sessão, como foi e 
ficou, suportou aqui mais de duas horas de sessão, um 
pouco mais, pouquíssimas pessoas, ou quase nada se 
ausentou do Plenário, da Câmara de Vereadores. Mas nós 
vamos estar corrigindo, pela sugestão dos Vereadores como 
foi sugerido, e adequando quando estivermos alguma 
autoridade em alguma sessão especifica, poder estar 
adaptando para melhor andamento da sessão. Ver. Almiro, 
eu também queria estar dizendo que aqui a nossa esquerda 
nós temos a placa em homenagem ao Plenário José 
Marques Cardoso. As letras não são muito grande, por que o 
Plenário com a mudança que ouve ele não é adequado para 
certas situações, e aqui fica o registro, não sei se o Sr. tinha 
verificado já, aqui ao lado, existe a foto do ex-Prefeito ali, 
com o nome do Plenário, podemos verificar aqui se dá para 
colocar uma placa maior, porque aquelas letras que tinham 
lá no Plenário anterior, não se consegue colocar uma sanca 
de gesso aqui, pela altura do nosso Plenário é um pouco 
baixo, ficaria um pouco difícil. O Ver. Delmir quando fez a 
mudança deve ter tentado fazer isso e não conseguiu, 
depois que veio para cá verificou-se. A respeito da fachada 
que o Sr. tinha o interesse de fazer o Pedido de Providencia, 



pois bem nós da Mesa Diretora, assumimos a Câmara em 
Janeiro, a Câmara não tinha fachada, fazia quatro, cinco 
meses que nós estávamos aqui e não tinha fachada. Nós 
logo que entramos solicitamos e começamos a buscar 
orçamentos, para fazer o processo de compra, da fachada, 
implantarmos uniformes e outras melhorias, a empresa que 
venceu com menor preço, tinha alguma certidão vencida, e a 
diferença de valor era grande, nós prezando pelo dinheiro 
público, e querendo fazer a despesa com o menor custo 
possível, aguardamos essa empresa se regularizar, para dar 
continuidade e adquirir a fachada com menor custo, isso 
decorreu um pouco o atraso aqui, e agradeço aos elogios 
pela escolha da Mesa Diretora, e os servidores tiveram ai 
muito bom gosto, nas cores e do material que foi utilizado. 
Ver. João nós recebemos sim um oficio do Vice-Prefeito 
Leopoldo, ele também pessoalmente me disse que não viria, 
mas nos registramos e arquivamos o oficio, mas eu acho que 
a leitura do oficio em uma sessão ela não é necessária, 
porque se todas as pessoas que não vierem a sessão nós ler 
o oficio, na próxima sessão solene vai estar nós e as 
cadeiras. Então eu acho até que foi indelicado da sua parte 
do Vice-Prefeito, não vir a sessão, e ainda cobrar porque que 
não foi lido um oficio. Até porque a presença dele era muito 
importante aqui e nós ficaríamos gratos. Apesar dele ter tido 
uma prova na faculdade, como ele disse, então aqui fica a 
justificativa, agradeço ele ter reconhecido e justificado a sua 
ausência, mas nós não podemos incentivar que seja feito 
desta forma, o oficio vai ficar arquivado, nos arquivos da 
Casa. Concedo uma parte ao Ver. João. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações pessoais o Ver. João: 
obrigado pelo aparte Ver. Leonardo, eu só queria deixar 
registrado meus parabéns pela sessão, ele me cobrou, eu 
disse olha eu não tenho lembrança, mas como ele é o vice-
Prefeito e não um cidadão comum né, deveria ser ao menos 
registrada a ausência dele, o motivo que ele não veio que ele 
tinha prova na faculdade, né, claro que não lê-se o oficio na 
integra, mas que pelo menos justificasse a ausência dele 
seria importante, são essas as minhas considerações. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Leonardo: para encerrar a 
minha fala gostaria também, de aproveitar as palavras do 
Ver. Flávio que ontem de manhã nós fizemos um roteiro em 
POA, fomos recebidos pelo Secretario Estadual Lucas 
Redecker, pelo Deputado Mauricio, pelo Deputado Gabriel, e 
agradecer a atenção que todos os três, dedicaram lá o seu 
tempo, agradecer ao Ver. Jorge, Ver. Flávio e ao ex-Prefeito 
Dorival, pela causa que nós estávamos lá que era a Estação 



de Tratamento de Esgoto, e demanda na rede de energia 
elétrica, então eu acho que nós estamos bem embaçados 
com Deputados, jovens com renovação na Política Estadual, 
que tem um futuro brilhante pela frente, cada um com seu 
partido, respeitando a sua sigla, a sua ideologia partidária, 
mas com objetivo comum, que é o bem do nosso Rio 
Grande, e do nosso município. Fiquei muito contente, com o 
que eu e Ver. Flávio estávamos falando, nós temos três 
Vereadores representantes de Glorinha, jovens com futuro 
brilhante, com muitos anos de identificar e defender, a nossa 
terra. Quero novamente agradecer a cada um dos senhores, 
pelos belíssimos discursos da nossa sessão solene, e aos 
servidores da Casa pelo trabalho que desempenharam, e o 
meu muito obrigado um bom dia a todos.  
Vice-Presidente: eu encerro a presente sessão, e convido 
para próxima sessão a realizar no dia onze de maio de dois 
mil e quinze (11/05/2015) as 18hs, aqui no Plenário José 
Marques Cardoso, aqui na Câmara Municipal de Vereadores. 
Só um momento.  
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