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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de 
Glorinha, realizada no dia dois de março de dois mil e quinze 
(02/03/2015), 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, 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 dois de março de dois mil e quinze, solicito ao 1º 
secretário que faça a leitura de um versículo bíblico. 1º Secretário: 
versículo bíblico 24. Presidente: obrigado Ver. Flávio Soares, nosso 1º 
Secretário, então dando seguimento, coloco em discussão a Ata da 
sessão ordinária nº 003/2015. Coloco em votação a Ata nº 003/2015, 
os Vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os 
contrários manifestem-se levantando. Aprovada por unanimidade a 
Ata nº 003/2015. Coloco em discussão a Ata da sessão ordinária nº 
004/2015. Vereadores que quiserem fazer algum apontamento 
manifestem-se. Coloco em votação a Ata nº 004/2015, os Vereadores 
que concordam permaneçam como se encontram, os contrários 
manifestem-se levantando. Aprovada por unanimidade a Ata nº 
004/2015. Peço ao 1º Secretário que faça a leitura dos Expedientes 

Recebidos. 1º Secretário: Requerimento nº 003/2015 de autoria do 
Ver. Jairo Assis da Silva, Convite de formatura dos cursos 
administrativos do PRONATEC, Convite do bingo da APESAG. 
Seria isso meu Presidente. Sr. Presidente: obrigado meu 1º 
Secretário, Ver. Flávio Soares, pela leitura dos Expedientes 
Recebidos. Passamos então para inscrição dos Expedientes 
Recebidos. Peço então que faça a chamada. 1º Secretário: 
Ordem de inscrição para a chamada dos Expedientes Recebidos 
na seguinte ordem, Vereadores do PDT, PP, PTB, PMDB, PSDB e 
PSD. Sr. Presidente nenhum Vereador inscrito. Sr. Presidente: 
não havendo Vereadores inscritos passamos para Ordem do Dia. 
Na Ordem do Dia, passamos para o Requerimento nº 003/2015 de 
autoria do Ver. Jairo Assis da Silva, Ver. Jairo o Sr. dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente ao Requerimento nº 
003/2015 o Ver. Jairo: Sr. Presidente e demais Vereadores da 
Casa, nossa assistência, Jornal de Glorinha, nosso jurídico, boa 
tarde, a todos. Jairo Assis da Silva Vereador do Partido do PMDB, 
requer que seja submetido à apreciação do presente Requerimento 
no sentido de solicitar ao chefe do Poder Executivo que seja 
realizado o estudo da viabilidade técnica e financeira no sentido de 
que o Executivo Municipal, para que após realize a implantação de 
um Centro de Convivência para Idosos no Município, para depois 



de aprovado seja encaminhado ao Sr. chefe Prefeito Municipal. 
Neste Requerimento, e peço a todos os Vereadores. Sr. 
Presidente: Ver. Jairo concede uma parte ao Ver. João Soares. 
Faz o uso da palavra referente ao Requerimento nº 003/2015 o 
Ver. João: obrigado pelo aparte Ver. Jairo, olhando o seu 
Requerimento eu até por sinal Sr. Presidente, outro dia naquela 
Lei, na questão dos horários dos Expedientes, justifiquei que 
votaria favorável para que as 15hs estivesse nas nossas mesas a 
matéria do dia. Daí vendo essa matéria do Ver. Jairo, eu fui até a 
Secretária Aniela, pegar algumas informações, realmente ela não 
tem um Centro de Convivência, atualmente ela não tem, as 
atividades são realizadas no CRAS, o cronograma de atividades, 
segunda feira tem o coral da melhor idade, mais ou menos 25 
idosos, no horário das 13:30 as 16:30, quarta feira tem o grupo de 
convivência, mais ou menos 60 idosos, manhã das 8:30 as 12hs e 
tarde das 13:30 as 16:30. Inclusive esse turno da manhã, 20 
idosos recebem um cesto básico, que são pessoas carentes e 
deficientes, na sexta feira, tem oficina de dança, mais ou menos 20 
idosos, no horário das 13:30 e 16:30. Então esse trabalho já vem 
sendo feito, pela Secretária, só não há um Centro de Convivência, 
mas tem no Centro de Referência todas essas atividades, então 
acredito também que primeira coisa quando for fazer um 
Requerimento, Pedido de Providência, conversa com a Secretária 
o que está sendo feito, então pra mim é mais uma matéria vencida. 
Muito obrigado Sr. Presidente. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Jairo: obrigado Ver. João, eu acho que o João, já falou duas vezes 
aqui, e eu quero provar pra ele que não tem matéria vencida, e o 
Ver. Miro também, isso nunca eu quero dizer para o Ver. João, se 
existe Requerimento do Vereador aqui? Se não existe, não existe. 
A partir do momento que o Vereador não tem, não tem matéria 
vencida. Então eu quero dizer para vocês que eu não estou 
fazendo um Requerimento do Ver. João, e sim do Ver. Jairo, uma 
parte ao Ver. Miro. Sr. Presidente: Ver. Jairo concede uma parte 
ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra referente ao Requerimento 
nº 003/2015 o Ver. Almiro: obrigado Ver., eu não sei porque o 
Ver. Jairo me acha muito bonito ou muito feio, não manifestei nada 
sobre o Requerimento dele, e ele se dirigi a mim, primeiro lugar eu 
quero dizer Vereador, não estou aqui para defender o Ver. João, o 
Sr. está falando em matéria que não corresponde é a mesma do 
Sr. Trata de matéria vencida que não tem nenhum Requerimento 
pedindo o que o Sr. está pedindo. É isso ai, o Ver. João contestou 
que a Assistente Social tem um planejamento, da semana inteira, 
para convivência dos idosos, daquelas pessoas que frequentam, e 
a gente realmente, tem ido muito lá, e realmente eu já sou meio 
idosos, então tenho que me fazer presente. Agora que na verdade 
Vereador, isso é verdade, que o Sr. gosta de fazer matéria em 



cima de coisas que já existem, isso é verdade, o Sr. é igual aquele 
bichinho preto o alo, pega o ninho e coloca o ovo, mas não quer ter 
o trabalho de chocar, isso é verdade Vereador, e se o Sr. continuar 
com esse Requerimento eu vou votar contra Vereador, isso é um 
absurdo, chega, dessa banalização dessa Casa. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Jairo: muito obrigado Ver. Almiro, eu acho que o 
Ver. Miro, eu acho que quem é xarope aqui não é o Ver. Jairo, os 
pedidos de Providência, Requerimento vai ver que não é o Ver. 
Jairo, com certeza. Uma parte ao Ver. Delmir. Sr. Presidente: Ver. 
Jairo concede uma parte ao Ver. Delmir. Faz o uso da palavra 
referente ao Requerimento n 003/2015 o Ver. Delmir: obrigado 
Ver. Jairo pelo aparte, Ver. Jairo não é de hoje que o Sr, entra com 
matéria vencida, e essa é mais uma matéria vencida, aquela 
parada, se eu soubesse que o Secretário estava com material 
estava compradinho, compradinho o material, mas tem alguém lá 
dentro que passa tudo para o Sr. Isso é a maior vergonha, votar 
uma coisa que no outro dia, eles começaram a parada, e o Sr. teve 
a coragem ainda de agradecer ao Secretário. Vereador o Sr. só 
entra com matéria vencida, pelo amor de Deus, se não tem uma 
coisa interessante para o Município, faz que nem nós, senta e fica 
olhando. Muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Jairo: 
muito obrigado Ver. Delmir eu acho que a gente quando não tem 
nada o que fazer a gente tem mais é que ficar parado e não pedir 
dois minutos, para falar o que não deve. Uma parte ao Ver. 
Ademar. Sr. Presidente: Ver. Jairo concede uma parte ao Ver. 
Ademar. Faz o uso da palavra referente ao Requerimento nº 
003/2015 o Ver. Ademar: obrigado pelo aparte, nós temos que 
aqui para discutir as matérias que chegam na Casa. E acima de 
tudo para conciliar, porque nós não podemos, daqui uns dias o 
pessoal está dizendo que viemos aqui para brigar, nós temos que 
aqui discutir as matérias, uns contra outros favoráveis. Nós temos 
que chegar a um denominador, o Ver. Jairo, ela cultua hábitos 
simples e o entendimento dele, é que o Município tenha um Centro 
dele, um Centro de Convivência, e que seja próprio para os idosos. 
Ali é para reunião de todas as esferas, é jovem, é mulheres, enfim, 
encontro de pessoas que tem bolsa família, essas coisas todas, e 
o que ele está pedindo é em especial para os idosos. Afinal de 
contas, nós temos uma população em torno de 8 mil pessoas, e os 
idosos a grosso modo, nós devemos ter 2.500 idosos, e mais ou 
menos por ai, uma estimativa, não muito longe disso. E nós temos 
que ter um carinho, o que foi dito ali, que ali atendia 25 pessoas, 
que chagasse alguém com um violão ali, que bom melhor, isso do 
que nada. Mas nós temos que nós organizar, como cidade, como 
município, e é nada mais, nada menos que o Ver. Jairo está 
pedindo. Que organize um centro só para os idosos, daqui uns 
dias, daqui uns dois anos, eu vou estar lá participando, eu já quero 



estar preparando esse ambiente. Para quando eu chegar lá, está lá 
bonitinho e conviver junto. Muito Obrigado. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Jairo: uma parte ao Presidente. Sr. Presidente: 
obrigado Ver. Jairo, acho que muitos Vereadores aqui lhe 
apartearam, e infelizmente Vereador é uma pena, que os seus 
Requerimentos estão sendo perseguidos parece.  O Sr. vem com 
toda a boa intenção do mundo, coração aberto, querendo ajudar a 
comunidade e preocupado. Mas eu acho quando a gente tem 
preocupação Vereador a gente não pode deixar uma Emenda 
deixar de ser aplicada. Nós temos hoje um Emenda Vereador, de 
2013, do Deputado Alceu Moreira, de R$ 100.000,00 Vereador, 
para implantar uma academia da saúde, que essa academia da 
saúde inclusive foi falada aqui na audiência pública, onde estava 
presente eu e o Ver. Jorge Fagundes, e Ver. Zequinha também se 
fez presente, apresentando algumas questões financeiras, que 
todos Vereadores foram convidados e não puderam se fazer 
presente. Que temos um Recurso desde 2013 depositado na conta 
do Município, para fazer uma academia da saúde para trabalhar 
com a terceira idade, com grupos de hipertensos, grupo de 
diabéticos, enfim, não pela Assistência Social do município, mas 
sim pela Secretária de Saúde, a qual aqui o Sr. não está se 
referindo a que tipo de atividade vai ter que ser feita. Claro que a 
Secretária Aniela faz um excelente trabalho, mantem os grupos 
dela lá no CRAS, mas existem outros problemas que nossos 
idosos precisam de atenção, e o seu interesse aqui, eu entendo 
Vereador, é a sua preocupação com que o idoso seja tratado da 
melhor forma possível e tenha atenção. E nós do PMDB, temos 
uma parcela depositada de 21 mil reais, a Emenda é 100 mil reais, 
para construir um espaço chamado academia da saúde, a qual tem 
que ser utilizada pelo atual governo, e ainda não foi dado início na 
obra, e não sei se vai ser dado. Mas nós temos que cobrar, pois é 
um crime um Deputado destinar uma Emenda para o município, e 
nós não utilizarmos. É até um despeito nós não agradecer e 
termos o devido cuidado. Mas eu se votasse, votaria favorável ao 
seu Requerimento e parabéns pela sua participação, com essa 
classe que necessita de tanta atenção. Obrigado Vereador. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Jairo: obrigado Vereadores que 
me apartearam, e digo a vocês Vereadores que eu sou uma 
pessoa que não tenho medo de fazer matéria, e vou continuar 
fazendo, e posso ser atacado toda segunda feira, mas o que eu 
achar que é bom para o município eu vou fazer. Porque tem 
Vereador que vem aqui para dentro só para olhar para as folhas, e 
não fazer e deu. Então eu vou fazer e deu, eu vou fazer, podem 
me atacar toda segunda feira, esses três Vereadores. Digo aqui 
para vocês e aquilo que eu achar, foi o povo que me elegeu, aquilo 
que achar que é para fazer eu vou fazer. Então aquela parada 127 



que o Ver. Delmir falou, quantas pessoas falaram naquela parada, 
ai eu peguei vim até a Câmara, e fiz o Requerimento agora vem 
ele me dizer que só porque o Secretário falou, agora tudo que fala 
para ele que já tinha comprado, que já tinha feito, não, não isso ai 
ta. Mas eu vou continuar com o meu trabalho que eu acho que eu 
continuando com o meu trabalho, é a melhor coisa que eu faço. E 
é isso que eu vou fazer. Meu muito obrigado. Sr. Presidente: 
colocamos em votação o Requerimento nº 003/2015 de autoria 
do Ver. Jairo Assis da Silva, vereadores que concordam 
permaneçam como se encontram, e os contrários manifestem-se 
levantando. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos 
contrários, os votos contrários dos Ver. Delmir Euclides e 
Almiro Mödinger. Com a ausência no plenário o Ver. João.  
Não havendo mais Expediente para Ordem do Dia, passamos 
então para as Explicações Pessoais. Solicito ao 1º Secretária que 
faça a chamada para inscrição das Explicações Pessoais. 1º 
Secretário: Explicações Pessoais na seguinte ordem: PDT, PP, 
PTB, PMDB, PSDB e PSD, Presidente encontram-se oito 
Vereadores inscritos para as Explicações Pessoais. Sr. 
Presidente: na sequência, na ordem de inscrição, Ver. Flávio 
Soares o Sr. dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Flávio: prezado 
Presidente quero na sua pessoa, dar os meus cumprimentos para 
os demais Vereadores desta Casa, bem como o corpo de 
colaboradores, e a assistência representada hoje 100% pelo Jornal 
de Glorinha, que sempre nos dá o prazer da cia. Presidente nós 
tivemos uma reunião com o então Prefeito Sr. Renato Raupp 
Ribeiro, entre diversos assuntos tratados, um que foi ventilado 
após o assunto principal, e eu acho que muito esclarecedor, foi a 
afirmativa do Prefeito pelas obras reivindicadas na Av. Maciel 
Netto, reivindicadas inclusive pelos cidadãos, o que aconteceu? 
Porque aquela obra está paralisada? E o Prefeito foi enfático, 
categórico, dizendo o seguinte, a obra não está concluída porque 
não foi repassada a verba, do Governo Federal, ou seja a 
contrapartida do município está à disposição, o empresário início a 
obra, recebeu aproximadamente 70 mil reais e não recebeu mais 
nada. E ele não teve outra alternativa a não ser parar a obra. Então 
não é ação judicial não é nada. Simplesmente o que o Governo 
Federal vem fazendo. Aliás aproveitando a oportunidade que o 
Jornal de Glorinha na sua página 07, traz o seguinte, sem verbas 
Federais a Secretaria Municipal de Educação cria programa 
municipal de turno integral. Ou seja o Governo Federal de novo 
atrapalhando os caminhos daqueles municípios pequenos que 
compraram a sua ideia, trouxeram, implantaram e agora o Governo 
Federal caloteia mais uma vez os pequenos municípios. Aliás 
Presidente, se nós fossemos aqui Alencar o que o Governo 



Federal não está fazendo, seria aqui um bom tempo, precisaria 
pegar o tempo de todos vocês ai, e ter umas três ou quatro 
sessões ai de Explicações Pessoais. Infelizmente é muito grande, 
o rosário que se reza lá, são muitas aves Marias e Pai Nossos, 
para contar o que o Governo não faz, e o que prometeu fazer o 
que é pior Ver. Delmir. Todas aquelas mentiras que nós ouvimos 
em campanha, pela então Presidente Dilma, que naquela 
oportunidade eram colocadas em dúvida pela candidata Marina, 
ainda pelo candidato Aécio, e hoje nós temos a certeza, que aquilo 
não eram as certivas de candidato, eram palavras de contra ponto 
de uma pessoa irresponsável, que mais uma vez cometeu o 
famoso estelionato eleitoral, dizendo, mentindo, falando e agora o 
que nós vimos é a verdadeira história. A verdadeira história que 
nós vimos e ouvimos chama-se Fernando Henrique Cardoso. Que 
aliás Fernando Henrique Cardoso aumentou a energia elétrica, 
aqui da nossa região, ele fez um aumento agora essa semana, 
elevando em 35,6, ele também aumentou isso, ele não pagou 
aquilo, o culpado de tudo isso, aliás o grande culpado de tudo isso, 
chama-se Fernando Henrique Cardoso, que criou a Petrobras lá, 
que também foi ele quem criou, foi ele quem não fez o plano real, 
foi ele quem não fez nada por esse município, por este Pais por 
esta nação. Nada ele fez a não ser as coisas ruins, que estouram 
hoje. A Dilma é perfeita, ela é perfeita, ela é a melhor 
administradora que sentou naquela cadeira, ela é maravilhosa, ela 
só é uma pena que ela sucedeu Fernando Henrique Cardoso para 
muitos ele ainda não saiu do Governo. Mas nós não podemos 
esquecer que entre Fernando Henrique Cardoso e Dilma existiu 
uma outra pessoa. E para encerrar eu quero agradecer o Jornal de 
Glorinha, com relação da menção da RGE no sentido que nós 
teremos a partir de hoje uma equipe aqui para nossa disposição, 
quero agradecer a RGE e ao Jornal pela menção, seria isso meu 
Presidente muito obrigado. Sr. Presidente: obrigado Ver. Flávio 
Soares, próximo Vereador inscrito Ver. Delmir de Mello Maciel, o 
Sr. dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Delmir: Sr. Presidente, colegas 
Vereadores, a nossa assistência, o Jornal de Glorinha, os nossos 
funcionários, o meu boa noite a todos. Eu não sou muito de falar, 
Sr. Presidente, mas eu sou obrigado a dar uma conversadinha 
hoje, porque quando a gente vê as coisas erradas a gente tem que 
dizer alguma coisa né. Essa greve dos caminhoneiros ai, é uma 
greve que está prejudicado não só os Estados, está prejudicando é 
nós e amanhã, ou depois vocês vão ver, e os familiares destes 
caminhoneiros, motoristas que estão fazendo essa greve ai vão 
sentir a dor, de faltar comida em casa, faltar gasolina, faltar tudo, e 
voltando aquele assunto do Ver. Jairo ali, ano passado, o Ver Jairo 
entrava com umas matérias vencidas, mas eu era Presidente, eu 



não tinha voto. Mas agora eu tenho voto, e eu não vou votar uma 
matéria vencida. E o Presidente falou que os três Vereadores 
estão meio contras, mas esse ano ele entrou com três matérias e 
todas vencidas, pelo amor de Deus tchê. Mas que mundo nós 
estamos, vou vir pra Câmara assinar meu ponto aqui, votar algum 
projeto e sair porque se for para ouvir isso sempre. O que está 
acontecendo, ele entrou com um Requerimento para calçar o 
loteamento, se já existe uma verba para calçar o loteamento. Ele 
me pede para fazer uma parada, que o material está comprado e 
começa no outro dia, será que o cara não tem vergonha depois de 
vir e agradecer, por fazer essa parada meu Presidente. Há para, 
por favor, e agora essa matéria a gente sabe que a Aniela faz um 
trabalho, com os idosos no CRAS ali fenomenal, que eu 
acompanho, porque eu estou sempre ali, levando técnico de 
enfermagem ali para dentro, onde tem esse acompanhamento. Daí 
você tem que ouvir isso ai, é brabo. Eu ouvi 6 anos sem abrir a 
boca aqui, mas pelo amor de Deus. Eu queria saber como é que a 
pessoa ainda tem a audácia de dizer não tu só tens voz, eu não 
tenho só voz Vereador, eu tenho inteligência, porque o dia que eu 
colocar alguma coisa ali, vai ser bom para o Município. Não para 
ganhar votinho depois, para fazer corridinha de taxi, para dar 
remedinho em farmácia, eu nunca fiz isso Vereador. Me mostra 
Vereador alguma coisa que eu fiz de errado, me mostra alguma 
matéria vencida minha Vereador. Me mostra alguma matéria. Vê 
se eu tenho um taxi pra cima e para baixo, fazendo corridinha. Vê 
se eu ando em farmácia dando remedinho. Ué vai te catar, olha o 
respeito, né Vereador, eu não estou baixando o nível, estou 
falando a verdade o que acontece que eu vejo na rua, é só o que 
eu estou dizendo. Meu Presidente muito obrigado. Sr. Presidente: 
próximo Vereador inscrito Ver. Jairo, dispõe de cinco minutos. Faz 
o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Jairo: Sr. Presidente, demais Vereador, nosso Jornal, eu acho que 
os Vereador, tem Vereador que tem que ir para dentro de uma sala 
de aula, aprender as coisas, porque aqui, nós estamos aqui não é 
para estar gritando e sim fazer matéria para o povo. O que eu 
quero dizer para vocês assim, a questão do que falam de mim, não 
me importa podem falar, isso ai eu acho que a gente ter, amor ao 
próximo e ter amor a todas as pessoas, e o que dá, e essas 
pessoas que falam esse tipo de coisa é ódio. Eu acho que ele tem 
que ir para uma sala sozinho e tirar todo ódio, então assim, sendo 
para falar certas coisas que não deve, é melhor tirar o ódio antes 
de vir aqui para dentro da Câmara. Não em cima de outro 
Vereador. Porque eu acho que de outro Vereador, nunca, porque 
eu acho que sempre vai acontecer. E eu não sei porque até 2014, 
o Ver. Jairo, por esses três Vereadores que é atacado, era um 
Vereador bom aqui dentro da Câmara. Porque que agora não 



presta? Eu não sei porque. E eu sempre disse, eu jamais, vou 
fazer dessa matéria, porque se eu gosto dessa pessoa, eu gosto 
dessa pessoa. Agora se passar e não dar mais certo, eu acho que 
vamos parar com isso ai. Isso ai é perseguição a pessoa, é ódio, é 
ódio que as pessoas têm. Vão descarregar num outro, que em mim 
com certeza, aqui em roda de mim, tem vários protetores, vários 
santos aqui que não deixa pegar esse ódio, dessa pessoa que está 
falando. E sim vai pegar nessas outras. Com certeza. Sr. 
Presidente: Ver. Jairo concede uma parte ao Ver. João Soares. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
João: obrigado pelo aparte Ver. Jairo, eu acho que aqui ninguém 
está se tratando de ódio, questão coerência, só para falar em 
matéria vencida, eu vou lhe relembrar uns fatos, a estrada Oscar 
Schonardie, teve a instalação de água da Corsan, quando estava 
quase concluída aquela obra, o Sr. entrou com Requerimento 
nesta Casa, para que se fosse instalado rede de água lá. Não 
muito obstante, o Sr. falou de um colega seu, nesta Casa, que fez 
um Requerimento, um Pedido de Providência não sei qual foi, para 
colocação de rede de baixa tensão na estrada av. Maciel Netto, e o 
Sr, teve que votar favorável, e o Sr. se queixou muito pra mim, 
lembra? Então eu não sei, eu não tenho ódio nenhum, tem um 
pouquinho de coerência Vereador, coisa que está sendo feito, o 
caso foi a estrada do Passo do Portão, os caras recém tinham feito 
e o Sr. queria colocar as placas de sinalização, estava 
contemplado no projeto, não dá para entender.  Eu acho que aqui 
ninguém tem ódio, só que tem que ser coerente com algumas 
coisas, e se tem alguém para ir para escola aqui, vamos fazer uma 
pesquisa quem é que tem. Eu tenho certeza que eu não, muito 
obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Jairo: muito obrigado 
Ver. João, eu acho que o Ver. João, falou sobre a rua Oscar 
Schonardie sobre questão da água, Vereador se tu vês na Casa o 
Requerimento que eu tenho para levar aquela água, daí o Sr. não 
estava falando isso daí. E a questão daquela água deu problema 
porque tem que gente que não tem mais o que fazer, pega o 
requerimento para não vir. Daí eu vou dar um exemplo aqui, 
quando eu estava lutando para colocar o ônibus dentro do 
Loteamento Popular, nós fizemos uma reunião com o Marconi da 
Sogil, para colocar os ônibus lá. Tem um Projeto do falecido Zé, 
que a cada 10m o Km tem uma quantidade de metros, então a 
gente fez uma matemática, que dava para ele ir lá. Como Capão 
Grande, como ele fazia uma extensão muito grande, ele podia ir 
até lá, estava assinado. E nós estávamos fazendo uma reunião, 
daí eu vou contar assim, nós estávamos fazendo uma reunião com 
eles, aonde eu disse pra ele, ai o cara disse assim, daí eu peguei o 
Projeto e mostrei pra ele, ai o que que aconteceu, enquanto eu 
estava mostrando o Projeto diz o cara assim pode marcar na 



agenda a partir de amanhã, está ai o Requerimento. A partir de 
amanhã os ônibus vão entrar no Loteamento Popular, ai teve um 
Vereador que se levantou no meio da reunião e fez um 
Requerimento, e ia passar o ônibus no outro dia. E eu votei 
favorável, porque, eu já tinha marcado com ele, e eu não disse que 
era matéria vencida, ele saiu dali para fazer e fez. Agora esse meu 
Requerimento, que tem aqui, é todos que eu faço aqui dentro da 
Casa é os Requerimento que eu fiz, não é de outro Vereador. Não 
é matéria vencida. Então é isso, eu acho que nós, temos que rever 
o que fala, e eu acho que assim, Ver. Jairo até dia 14 de dezembro 
de 2014, ele era um Vereador bom, agora o vereador não é mais. 
Então eu acho assim, que é uma perseguição contra essa pessoa, 
e isso ai sim é ódio e raiva. Então vamos maneirar, porque aqui 
vamos nos respeitar, e eu quero dizer assim, eu quero respeito 
comigo. Porque se não tiver respeito comigo, vamos a diante, é 
isso ai, meu muito obrigado. Sr. Presidente: está certo ver. Jairo, 
passamos ao próximo Ver. Zequinha, Jose Ferreira dos Santos 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Jose Ferreira: Sr. Presidente, os 
colegas Vereadores, a nossa assistência, o Jornal de Glorinha, 
funcionários da Casa, meu boa noite a todos, obrigado pela 
presença pessoal, eu vim somente para a Tribuna somente para 
cumprimentar o pessoal e dizer que o pessoal lá do Morro do Tigre 
e mandar da Fernando Ferrari estão agradecendo que as 
maquinas entraram e estão fazendo a limpeza e eu em nome do 
pessoal, quero agradecer a Secretária por ter feito a limpeza, lá ou 
estar fazendo lá, não sei se já fez, mas está fazendo. Então era 
isso Sr. Presidente. Eu quero agradecer o Secretário que atendeu 
o nosso pedido, e alias eu não posso me queixar, sempre que 
pedi, fui atendido. Às vezes demora um pouquinho, mas atende, eu 
queria agradecer mais uma vez, concedo uma parte ao Ver. 
Presidente. Sr. Presidente: obrigado ver. Zequinha é que eu quero 
lhe pedi desculpas por estar rindo aqui, na presidência, mas não foi 
a respeito da sua fala, é que é muita coincidência uma 
Requerimento ser atendido tão rápido Vereador, olha tenho que 
dar parabéns pela agilidade da Secretária, provavelmente o Ver. 
João fez um Requerimento semana passada, já deve ter sido 
atendido a roçada das paradas, e os próximos atendimentos serão 
atendidos de forma muito ágil, até tem que dar parabéns para a 
Secretária de Obras. Obrigado Ver. Zequinha. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Jose Ferreira: é isto ai, eu estou dando os 
parabéns e agradecendo acima de tudo pela agilidade, quem sabe, 
talvez não foi matéria vencida, essa aí. Se estavam fazendo eu 
não estou sabendo. Fiz através de um pedido, daquela população 
de lá né. Então não sei acho que não foi matéria vencida. Então 
era isso que queria dizer, agradecer ao pessoal que vieram, o 



Jornal, a Leticia, ao nosso Jurídico, não é muito mas é de bastante 
qualidade, então muito obrigado pela presença de vocês, e desejar 
um muito obrigado e um bom retorno a suas casas. Sr. 
Presidente: muito obrigado Ver. Zequinha, está certo, próximo 
Vereador inscrito Ver. Jorge Fagundes, o Sr. dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Jorge: Sr. Presidente, colegas Vereadores, 
nossa assistência, funcionários da Casa. Eu me sinto na 
obrigação, de registrar aqui, nós na semana passada tivemos aqui 
uma reunião com o Secretário de Obras, a qual eu fiz algumas 
reivindicações, onde tinha um Pedido de Providências, onde tinha 
um valo na frente da Fibraplac, que estava juntando mosquito ali, e 
os comércios ali da frente estavam reclamando, já a bastante 
tempo, e eu falei com o Secretário fiz o Requerimento, esses dias 
aqui o Pedido de Providência para Vigilância Sanitária e também 
para o Executivo para a Secretária de Obras, e o Secretário me 
ligou e disse que estava resolvido, que conseguiram  eliminar 
aquela água, que estava horrível mesmo o mau cheiro. E então a 
gente tem que reconhecer o serviço feito, e a atenção dispensada, 
que foi dado pelo Secretário de Obras. E eu tinha feito uma 
reivindicação, roçada da estrada da Várzea, demorou quase um 
mês, não foi tão rápida como a do Ver. Jose Ferreira, mas também 
foi feito agora, o pessoal me ligou agradecendo pela atenção, a 
qual eu agradeço aqui em público o Secretário de Obras, que 
também foi atencioso com a Câmara. E nós falamos ainda sobre a 
Corsan, eu e o Ver. Almiro, sobre as obras deixadas pela Corsan, 
e hoje eu encontro um caminhão da empresa a qual prestou 
serviço, fazendo manutenção na João Osvaldo Rosa, onde a 
Corsan deixou uma herança, que foi uma pena porque aquele 
asfalto estava bem compacto ali, e a Corsan nas instalações ali, 
deixou um buraco, e eu tive o prazer de passar ali e ver a empresa 
refazendo aquele serviço, eu cedo uma parte ao Ver. João Soares. 
Sr. Presidente: Ver. Jorge Fagundes concede uma parte ao Ver. 
João Soares. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. João: obrigado pelo aparte Ver. Jorge, aquela 
questão da Osvaldo Rosa, eu passei ali umas duas, três vezes 
estava observando, eu não sei, ali acho que foi uma entrada nova 
que fizeram, numa casa abaixo, e já existia um outro buraco, numa 
outra oportunidade o Ver. Zequinha, fez um pedido nesta Casa, e 
então que bom que eles vieram porque estava perigoso, aquilo ali, 
um anterior e outro posterior ao quebra mola ali aqueles buracos, 
mas tem muitos buracos ali aquela empresa que fez aqui em 
Glorinha o tratamento de esgoto, tem que encampar Glorinha uns 
dois, três meses para tentar resolver pelo menos uma parte. Muito 
obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: realmente Ver. 
João Soares, são várias ruas danificadas, e calçamento e asfalto 



por aquela empresa, ali na rus Osvaldo Rosa tem a ligação de 
água que foi feita, mas tem bem na saída da rua, ali do loteamento 
novo, do Flavio Rosa, que ficou aquele buraco ali, é herança, e 
hoje eles estão ali fazendo reparo, concedo uma parte ao Ver. 
Almiro. Sr. Presidente: Ver. Jorge Fagundes concede uma parte 
ao Ver. Almiro Mödinger. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Almiro: obrigado Ver. Jorge, o Sr. 
mencionou meu nome, aquilo que nós falamos Vereador, mais ou 
menos combinando ainda está de pé, só que nós vamos, eu vou 
lhe convidar para que nós possamos dar uma pausazinha, já que 
casualmente hoje o Sr. não tinha conhecimento, e eu também não 
tinha conhecimento, casualmente hoje tem um carro daquela 
empresa que prestou serviço para a Corsan, fazendo um reparo na 
estrada Osvaldo Rosa, e evidentemente eu havia feito uma matéria 
e iam cair em cima, torpedeando nós evidentemente por ter feito, 
mas com certeza o Sr. ia concordar em tirar e eu também ia 
concordar se fosse o caso. Mas aquele projeto, aquela ideia, que 
nós combinamos aqui continua de pé Vereador. Porque na 
verdade o que nós temos que fazer como Vereador, é fazer 
prevalecer, fiscalizar não só a Prefeitura, fiscalizar todas essas 
empresas que prestam serviço para nós. É o caso da RGE, é o 
caso da Corsan com essa empresa, já não me lembro mais o 
nome da empresa que prestou o serviço para a Corsan. Mas na 
verdade é que nós temos o dever, a obrigação, de ajudar o 
Executivo. Cobrar evidentemente do Executivo, foi o que nós 
fizemos com a vinda do Secretário aqui na Câmara, mas ele pediu 
e abriu o espaço, que nós ajudássemos porque a coisa é 
complicada. Essas empresas prestadoras de serviço, é uma 
esculhambação, eles só vem aqui destruir, destrói mais do que 
constrói. Era isso meu muito obrigado. Retoma o uso da palavra 
o Ver. Jorge: obrigado Ver. Almiro, realmente eu acho que nessas 
ocasiões ai, é mais eficaz que a gente marque uma reunião, com 
essas empresas, ou pressão até por telefone, para que eles 
venham executar o serviço, porque as vezes se faz uma matéria 
aqui, um Requerimento, ele cai numa gaveta ai, cai no 
esquecimento, nós acabamos de receber ali, ainda lá de 2014 da 
metade do ano, uma resposta da RGE. Sobre uma matéria minha 
aqui nesta Casa, agora que veio a resposta, uns 6 meses depois. 
Então as vezes a gente fica um pouco desgostoso, com a falta de 
atenção, dessas empresas, perante a Câmara de Vereadores, 
assim nós estamos com a questão da telefonia, com a questão da 
internet, que essas empresas não estão cumprindo com a 
obrigação. Mas nós aqui temos que dar satisfação para a 
população, e precisamos correr atrás de solução. Acabou meu 
tempo, eu quero agradecer a presença de cada um, e desejar uma 
boa semana a todos. Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito, 



Ver. João Soares. Vereador 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, o 
Jornal de Glorinha, nossa assistência, Sr. Presidente o nosso 
colega Ver. Delmir, comentou sobre a greve dos caminhoneiros, 
realmente está impossível, o preço que está o óleo diesel, e nesse 
meio tempo tem uns aproveitadores. Tem locais ai que a gasolina 
já está R$ 5,00 o litro. As mercadorias começam a subir para 
ganhar dinheiro deste meio. Mas durante todo esse fato que vai 
ocorrer, quem vai pagar, somos nós os consumidores, até o 
mercado normalizar vai demorar um pouquinho. Vamos ver agora 
dia 15 que tem uma paralisação nacional, vamos ver o que pode 
acontecer. Sobre matéria vencida, eu garanto que nessa Casa 
nunca vai entrar matéria minha vencida. A não ser que eu entre 
numa segunda feira e vai ser votado na outra, ai no meio tempo 
pode o Secretário ir lá e fazer. Estranho Ver. Jairo, comentar 
depois do dia 16 de dezembro, que já passou, até porque não vale 
a pena comentar atrás, quem assina e não cumpre não tem que 
voltar atrás. A questão da parada uma época que o Ver. Jairo veio 
aqui falar do Secretário de Obras, não precisava fazer 
Requerimento, bastava dar uma ligada para ele, que ele atendia. 
Porque não ligou para o Secretário, tão fácil. Eu falo com o 
Secretário por mensagem, tudo que eu mando pra ele, ele fica com 
o registro e eu também fico com a resposta. Então não é eu disse, 
ele disse. É tudo com resposta, por mensagem. Até pelo whatsapp 
Ver. Jairo. A questão Ver. Jairo, no art.: 171, § 4 – referir ou dirigir-
se a outro Vereador, pelo tratamento de excelência ou vossa 
excelência, o Sr. se dirige a outro colega Vereador chamando de 
tu. Então eu acho que quem tem que ir para a escola é o Sr., 
estudar melhor o Regimento Interno desta Casa. Temos que ter 
respeito pelos colegas, dirigir a eles com vossa excelência ou Sr. 
Não chamar o Vereador de tu. Eu acho que seria o correto, mas 
matéria vencida, eu digo e repito, eu não voto favorável, o que vier 
para essa Casa eu voto sempre contrário. E pode sair na rua e 
dizer, que o Vereador foi contra, pode ir. Por mim não tem 
problema, mas eu tenho que votar com a minha consciência, uma 
parte ao Ver. Ademar. Sr. Presidente: Ver. João concede uma 
parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações pessoais o Ver. Ademar: obrigado pelo aparte Ver. 
João Soares, nós tivemos aqui no nosso Município, um Vereador 
chamado Dorival Mödinger, homem simples de um vocabulário 
esquisito, eu consegui marcar durante a vida política dele, 53 
palavras que não existem em vocabulário nenhum do mundo, era 
só dele. Mas ele nunca deixou de ser o mais votado, no Município, 
ele era querido pelo povo, e chegou a ser Vereador por 4 
mandatos, vice- Prefeito e Prefeito, ok. O Jairo é uma pessoa 



deste tipo, uma pessoa de hábitos simples, não tanto bem votado 
como o Ver. Dorival, mas uma pessoa simples. E aqui nós o 
parlamento é, as pessoas que vem para cá, são estreitamente 
escolhidos, pelo povo. Não necessariamente tem que ser pessoas 
letradas. Não estou lhe criticando, eu já tive esses pensamentos, 
também do passado e eu recuei e recuei bastante, eu aceito aquilo 
que o povo nos impôs. Aquilo que o povo diz, não é esse, aquele 
os escolhidos. E colocou aqui, nós temos que respeitar a sagrada 
decisão do povo. E ter que conviver, e aceitar e dar forças para os 
nossos irmãos, que são menos esclarecidos. O Jairo reconhece 
isso, ele disse pra mim que ele não tem aquela desenvoltura, que 
vossa excelência tem. Mas a moda dele, ele é esforçado, ele 
trabalha, e até na ânsia de vencer, ele acaba atropelando e até 
causando mal-estar aos próprios colegas, da própria bancada dele, 
ou da própria situação. Dizendo que é matéria vencida, mas é a 
ânsia de fazer as coisas acontecer, que ele extrapola pela pessoa 
simples que ele é, mas muito bem intencionada. Muito obrigado. 
Sr. Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. Jairo. Faz o 
uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jairo: 
obrigado pelo aparte Ver. João, a questão venho até aqui, até no 
caso, pedir desculpas pelo que o Sr. falou, ter falado o que eu falei. 
Agora eu quero dizer assim, a pessoa automaticamente ela 
recebe, o que ela merece. Se ela não foi bem educada com uma 
pessoa, ela via com certeza sentir um contra partida. Então assim, 
ela, então assim, por exemplo eu não fui pelo Vereadores que me 
atacaram, eu não fui bem. Eu achei que não foi, tudo bem. Agora o 
meu jeito é assim, é que nem o Ver. Ademar disse, e eu hoje eu 
digo, nós aqui da Casa, tratamos as gurias da Casa, nós tínhamos 
antes, e toda a vida, o certo, é tu chegar, que nem o Delmir foi 
Presidente e o Miro, dizer assim: Sr. Vereador, eu nunca disse 
para elas me chamarem de Sr. Vereador, me chama de Jairo, não 
me chama de Vereador, me chama de Jairo, eu me sinto mais 
contente se me chamar de Jairo, do que de Vereador. Eu digo pra 
elas aqui, automaticamente, publicamente pode me chamar. O 
vem chegando seu Jairo ai, coisa e tal. Então é isso que eu quero 
dizer, cada um cada um. A minha cultura é assim, então eu digo, 
agora se tu queres que te chame de Sr. Ver. João, tudo bem, não 
faz nada pra mim, isso ai o cara sabe, Sr. Vereador Leonardo, Sr. 
Ver. Miro, Sr. Ver. Delmir, Sr. Ver. Zequinha, isso ai, eu acho que 
tudo bem é fácil. Agora é muito fácil, criticar os outros, por exemplo 
aqui dentro, e ali fora, eu tenho certeza se tu falar essa palavra ai, 
ou falar isso ou aquilo, que o pessoal muito mais, eu chamo o 
pessoal da rua assim, e eu também não quero que me chame de 
Vereador. Quando eles me chamam de Vereador Jairo, eu digo 
não me chame de Jairo, tudo bem, então é isso. Muito obrigado, 
era isso. Retoma o uso da palavra o Ver. João: muito obrigado 



Ver. Jairo, não entendi bem o que o Sr. pode expressar, mas Sr. 
Presidente, mas Ver. Jairo, eu vou lhe fazer uma colocação, a um 
tempo atrás, tinha Vereador que lhe criticava nesta Casa. Hoje 
inverteu os papeis, não intendo porque, o que que aconteceu, mas 
eu sempre vou chamar o Sr. de vossa excelência, ou Ver. Jairo, 
não irei chamar nem na rua de tu. Em respeito ao Sr. porque eu 
acho que o Sr. é Vereador, pelas pessoas que nos assiste, porque 
teve uma pessoa que veio na sessão nesta Casa, aqui e falou 
numa reunião que ele nunca tinha ido numa empresa, que ele 
nunca tinha ido num lugar, enquanto um falava todos escutavam. E 
eu acho que quando um Vereador estiver usando a palavra, todos 
devemos escutar. Muito obrigado Sr. Presidente. Sr. Presidente: 
próximo Vereador inscrito Ver. Almiro Mödinger, Vereador o Sr. 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Almiro: Sr. Presidente e demais 
componentes da Mesa, prezados colegas Vereadores, a nossa 
assistência, e um cordial boa noite ao Jornal de Glorinha e 
obrigado pela presença. Bom eu quero, sinceramente, Presidente 
eu não vou usar uma palavra tão pesada, mas o cara fica 
destorcido aqui, o cara pensa assim, o Ver. Ademar, é muito 
sensível, muito prático, o Ver. Ademar até dezembro, de 2014, 
quase todas e eu busco, buscamos as atas, quase todas as 
matérias o Ver. Jairo, o Ver. Ademar, contestava, quase todas, que 
bom Ver. que o Sr. reconheceu que o Ver. Jairo tem capacidade, 
ainda reconheceu em tempo, pior é quando reconhece depois que 
a gente morre. Daí e brabo, daí já não adiantou mais. Outra coisa, 
eu quero dizer ao nosso Presidente que não é uma coincidência, a 
roçada lá, Ver. Leonardo, no Morro do Tigre, porque aqui nós 
temos o Ver. Jorge que pediu na semana passada, o Secretário 
João, atendeu, foi uma demanda do Ver. Jorge também que foi o 
pórtico, que também foi atendido, imediatamente, uma solicitação 
do Ver. Flávio sobre a iluminação da praça, foi atendido 
imediatamente. E agora creio eu, Vereadores que a rapidez, está 
ocorrendo mais, pela contratação desta empresa, que agora os 
servidores podem sair mais para o interior, creio eu que seja está a 
razão dos Requerimentos ter sido atendido, com mais rapidez. Não 
estou assegurando. Estou crendo que seja este, 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: Ver. Almiro eu quero agradecer, pela cedência do 
espaço e venho a essa Tribuna do aparte para comunicar a essa 
Casa que fiz um agradecimento pessoal ao Prefeito, onde tive a 
parceria dos colegas Vereadores da Mesa Diretora, e o Prefeito lá, 
falou a respeito e pediu a colaboração da comunidade porque é 
comum as luminárias os bojos daquela localização ser colocada 
num dia, e ser quebrada no outro. Nessa Tribuna disse que ia fazer 



manifestação, mas tive a oportunidade e fiz o agradecimento 
pessoalmente ao Prefeito, então quero me manifestar e agradecer. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: eu nunca passei pelo 
Executivo, então eu não posso dizer qual o tamanho da 
dificuldade, e a saber como é enfrentar, nós sabemos que a 
demanda é grande, então eu não posso, eu não sei a dimensão, 
agora sei que é complicado. Bom feito isso, há também a água na 
avenida Netto, foi rápido, aquela que o Ver. Jorge, se prontificou 
como fez aqui na quinta-feira passada, e quero dizer que Ver. 
Jairo, eu quero Vereador pedir mais uma vez o Sr. não fala esses 
três, eu não sou saco de batata, e nem tão pouco embalagem de 
banana, eu sou um Vereador. O Sr. pode falar no meu nome, não 
tem problema nenhum Vereador, inclusive eu quero lhe pedir uma 
força, o Sr. falou que tem que ir alguém para escola, para estudar, 
o Sr. vai o mais rápido possível, o Sr. se matricula lá, e aproveita e 
me matricula junto, para nós dois estudar juntos, no mesmo 
colégio, no mobral, ou como é aquele da noite, o EJA, que o Sr. 
lutou muito e Sr. tem razão o Sr. lutou muito, por esse EJA que eu 
também lutei. Então por favor Vereador, não se coloca no lugar de 
vítima, hoje o Sr. diz que o Ver. Ademar era ousado e abusado de 
criticar suas matérias, e eu Vereador quantas e quantas vezes eu 
lhe pedia para retirar sua matéria que aquilo era impossível e 
quantas vezes o Sr. me atendeu, porque eu sou assim, as matérias 
que não me agrada que eu julgo que não é necessário, no meu 
entendimento, eu vou votar contra e ponto final é o meu direito que 
eu tenho, é a minha prorrogação, eu não estou lhe perseguindo 
porque eu tenho outras coisas muito mais importantes a fazer do 
que lhe perseguir. Por favor Ver. Jorge. Sr. Presidente: Ver. 
Almiro concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: obrigado pelo 
aparte ver. Almiro, eu sei que as vezes as pessoas fazem 
pronunciamentos meio inflamados, como eu também já fiz nessa 
Casa, e a gente fala determinados assuntos que não deveriam ser 
falados. E a diferença do ver. Ademar com o Ver. Jairo, a algum 
tempo atrás, não é muito diferente da diferença que tinha a um 
tempo atrás o Ver. João Soares com o Secretário de Obras Jean, 
quando ele era Vereador aqui, e o João era Secretário de Obras. 
Agora no final do ano, o que me surpreendeu, foi o Secretário de 
Obras, aqui dentro desta Casa, fazendo campanha para o Ver. 
João Soares, para Presidente da Casa. Então as pessoas se 
corrigem com o passar do tempo, e voltam atrás e vejam que 
talvez eles não estivessem totalmente certos. Então todo mundo 
tem uma chance de se recuperar e se arrepender do que faz e 
voltar atrás. E quem sabe, no futuro eu ainda vou ver, todos os 
Vereadores aqui se abraçando e apertando a mão um do outro ai, 
porque errar todo mundo erra. E todos nós temos esse direito de 



erras, mas temos o direito de acertar também. Então eu acho que 
isso é uma discussão que nós comprar esta briga isso pode não 
acabar nunca aqui nesta Casa. Acho que nós temos que trabalhar 
no Município como um todo pela comunidade. Mas eu entendo 
quando os ânimos se alteram. Obrigado Ver. Almiro. Retoma o 
uso da palavra o Ver. Almiro: obrigado Ver. Jorge, uma parte ao 
ver. João. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. 
João Soares. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. João: obrigado pelo aparte Ver. Almiro, sobre a 
matéria, só falando de matéria do Ver. Jairo hoje, Presidente na 
época teve uma matéria do ver. Jairo sobre a sinalização da 
estrada Passo Portão e Sr. conversou com ele para retirar a 
matéria, sou testemunha disso, e o Sr. teve a grandeza de retirar 
que era mais uma vendida. Parabéns pela sua atitude. A respeito 
do ex Vereador hoje Secretário Jean, realmente tivemos muitas 
divergências e temos até hoje, a prova está que falamos só por 
mensagem, eu não ligo pra ele, só mando torpedo. Sobre os meus 
pedidos que eu fiz aqui na semana passada as limpezas das 
paradas de ônibus e abrigos, ele prometeu que iria que iria enviar 
uma equipe para fazer esse trabalho, acredito que em dois dias 
tratando-se das chuvas que vem de verão, talvez fica resolvido o 
problema. E Ver. Jorge a questão do Secretário Jean fazer 
campanha pra mim, eu não fiz campanha, nós tínhamos um acordo 
assinado e aquele acordo que estava valendo até aquele 
momento. Eu não estava fazendo campanha. Muito obrigado. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: bom eu quero, terminar, 
meus colegas Vereadores eu então quero dizer que nós temos 
uma tarefa a ser comprida, eu e o Ver. Jorge, por incrível que 
pareça nós somos partidos opostos, mas nós temos umas ideias 
meio parecidas. Vereador aquilo que eu tenho cobrado muito nesta 
Casa, está ali a imprensa que é testemunha, a coerência, assim 
como o Ver. Jean criticava o Ver. João, e vice versa, aqui fizeram 
movimento pessoas que fazem parte desta Casa, que fizeram de 
tudo para caçar o ex Prefeito Nenê, fizeram de tudo, venderam 
histórico para caçar, chamando de ladrão, e agora na hora do 
aperto, ele socorre daquele que chamaram de ladrão no passado. 
Isso não acontece comigo, o ex Prefeito esteve aqui, Darci esteve 
aqui e eu nunca lhe chamei de ladrão. Porque eu não vejo o Sr. 
como ladrão, o dia que eu tiver certeza que o Sr. é ladrão, eu lhe 
chamo de ladrão.  Agora eu descordo da sua maneira de 
administrar. E ponto final e coerência. Era isso meu muito 
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: é pouco, mas eu não 
lembro, de certo eu devo estar com alguma aminêse, eu entendo 
foi direto pra mim, agora Ver. Almiro a gente não pode jogar as 



coisas no ar, nós temos que ter a responsabilidade, é muito 
importante, porque eu não gosto de mexer nas coisas do passado. 
Uma vez vossa excelência andava com uns documentos para 
entregar, que o Nenê era fantasma da Prefeitura de Gravataí. E 
não teve coragem de fazer isso ai acontecer, entendeu, bom mas 
deixa isso quieto. A coerência, concedo uma parte ao Ver. Jorge. 
Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Jorge 
Fagundes. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Jorge: só para lembrar, vi o Ver. Ademar na 
Tribuna agora e lembrei do ex governador Leonel Brizola, quando 
ele fez um pronunciamento para rede Globo, e disse que o 
Garotinho, levaram o Garotinho no Rio Jordão três vezes para dar 
um banho no Garotinho, e não conseguiram limpar o homem, 
então tem gente que não tem solução. Obrigado Vereador. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: na realidade se cobra 
muito nessa Tribuna, a coerência, vamos imaginar então, que 
existe a Ata, e que eu votava contra os Requerimentos do Ver. 
Jairo, dizendo que era matéria vencida, só que eu votava, se é que 
eu votava contra, eu argumentava. Eu não simplesmente levantava 
e votava contra, eu tinha um argumento, mas naquela mesma 
oportunidade eu levantei sozinho, se era matéria vencida, ficaram 
sentados e aprovaram, hoje não pode aprovar a coerência não 
está em jogo desta vez, antes estava hoje não. Hoje matéria 
vencida, votam contra, e no passado porque que não votaram 
contra. Vamos analisar esse ângulo. Eu tenho as matérias que eu 
até cansei, eu até fico com ciúmes, os Requerimentos entrarem 
aqui e na semana seguinte o pessoal ai dizendo que já fizeram, 
mas e os meus? Os meus 40 porque não? Ontem eu fui numa 
casa, na estrada da Várzea, Ademar e as lâmpadas que eu te pedi, 
já pedi por oficio, já foi feito um Requerimento foi para a Câmara, 
foi aprovado e foi pra lá. O que o eletricista diz que não tem 
autorização para fazer. Eu acho que tem um filtro ai. Passa no filtro 
esse pode, esse não pode. Como tinha na Secretária de 
Agricultura, bom esse é Darci, espera vai para a fila, isso aqui é 
Renato vai primeiro. Mas isso eu ouvi das pessoas que 
trabalhavam lá dentro. Que trabalhavam lá dentro. Então esse não 
é o jeito de administrar, muitas vezes o Prefeito não fica sabendo 
destas coisas, com a Presidente Dilma não sabe, esse País é 
muito grande, se delega a ela toda a culpa, mas esse Brasil é 
imenso, esse País é imenso o Prefeito nesse momento não está 
sabendo o que está acontecendo lá no Maracanã, que é do 
tamanho de um ovo, nós não podemos colocar a mão na cabeça 
porque roubalheira nesse Brasil, existe a mais de 500 anos, alias a 
515 anos, que rouba nesse pais antes dele ser descoberto. 
Concedo uma parte ao Ver. João Soares. Sr. Presidente: Ver. 
Ademar concede uma parte ao Ver. João Soares. Faz o uso da 



palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. João: 
obrigado pela parte Ver. Ademar, só para lhe ajudar numa 
coisinha, O PT tem pós graduação, o PT está pós graduação, em 
roubalheira neste País. A respeito da iluminação pública no estado 
da Várzea, o Carlinhos, está de férias, está voltando agora dia 04, 
dia 05, e eles estão com problema também que é o motorista, o 
motorista que é do caminhão da luz, passou para o caminhão truck 
que tinha o Claudio que se acidentou. Então está havendo um 
problema que não tem no momento o motorista. Pelo que eu sei 
até quartas feira está resolvido, realmente a iluminação pública do 
interior, estive num bingo, até quero parabenizar aquela região, lá 
das Contendas, um bingo no sábado, fui lá e representei a 
Câmara, e tem bastante luminária apagada. Com os temporais que 
vem ai, acaba atrasando, e o eletricista tirando, eu não sei se foi 20 
dias, ou 30 dias de férias, cada vez mais vai atrasar, então eu 
acredito que lá na estrada da Várzea, está um pouquinho atrasado, 
mas eu não lembro de ter votado Requerimento para a iluminação 
lá na estrada da Várzea, aqui nesta Casa eu não lembro, acredito 
que falte um bom tempo. Então acredito que o Carlinhos voltando 
agora, eu acredito que nuns 15 dias ai, a capacidade que ele tem 
de trabalhar, a vontade que ele tem de fazer os trabalhos ele vai 
fazer. E a questão de filtro eu acho que não tem, pode ter alguém 
mal intencionado, mas filtro acho que não existe, porque todos nós 
somos contribuintes, todos tem o mesmo direito, de repente pode 
ser essa informação passada para o Sr. sendo maldosa. Muito 
obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: pois é de 
repente um ex diretor vai abrir uma pasta ai e dizer o que 
acontecia. Daí cai por terra e existe na Quatro de Maio, eu tinha 
pedido para colocar, a seis meses, colocar as lâmpadas ali, que 
está a escura, inclusive roubara até o transformador, nas escuras, 
roubaram o transformador de alta tensão, eles roubaram, 
desmancharam. Sr. Presidente: Ver. Ademar de Oliveira concede 
uma parte ao Ver. Almiro Mödinger. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Almiro: obrigado Ver. 
Ademar, eu juro por Deus, por Deus que é sagrado que o Sr. tinha 
pressionado para caçar o Nenê, porque eu não me dirigi ao Sr. eu 
juro por toda a minha família Vereador, o Sr. se acusou, agora 
depois que o Sr. disse que a Presidente Dilma disse que não 
sabem que estão roubando, eu posso imaginar o que eu posso 
imaginar, quanto ao ex diretor, que vai sair e vai dizer, ele tinha 
que ter dito enquanto estava lá, enquanto estava se alimentando 
do dinheiro público, era hora dele dizer, porque eu digo, agora 
quanto a pasta, eu tenho e tenho de mais Vereadores, eu tenho 
três pastas, e não é segredo nenhum que eu digo e digo de peito 
aberto, que o ex Vereador o Prefeito de Glorinha, meu irmão, ele 
era funcionário da Prefeitura de Gravataí, e não trabalhava um dia, 



era sim, não escondi Vereador, porque eu não preciso esconder, 
se tiver que crucificar um filho meu para dizer a verdade eu 
crucifico. Porque eu repito, eu tenho coerência, Vereador, eu tenho 
tudo, não me provocam porque eu tenho tudo. Eu tenho coisas 
absurdas, para mostrar Vereador, de homens públicos de Glorinha, 
coisas absurdas, se me provocarem eu digo, e digo tudo, agora 
não digam que eu sou incoerente que eu não sou Vereador, não 
levo essa carga comigo. Não aceito era isso meu muito obrigado. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: não eu até concordo 
Ver. Almiro, uma vez vocês discutiram, tiveram uma briga muito 
grande você e o Ver. Dorival, e desceram escada abaixo e você 
chamou ele de fantasma, e ele disse sim foi você quem me 
colocou lá, Ver. Jorge é testemunha, ele estava junto, ele disse 
isso, sim e foi você quem colocou lá. Mas tudo bem não vamos 
entrar nesse mérito Vereador, até porque não é isso que está em 
discussão, a Casa quando tem pouca matéria vira nisso, nessas 
conversas sem futuro o que que isso soma, na nossa população, 
vai estar brigando discutindo aqui dentro, vamos pensar nos 
Requerimentos que não foram cumpridos, vamos lá na Secretária 
pra ver porque que não foi cumprido, né. Essas coisas somam, as 
picuinhas não, e se tiver alguma coisa da minha vida pessoal, da 
minha vida política que coloque pra fora. Concedo uma parte ao 
Ver. Leonardo. Sr. Presidente: obrigado ver. Ademar, eu fiz uma 
comparação antes com o Ver. Zequinha não com a pessoa do 
Vereador mas é que nos surpreende a atenção que foi dada ao 
seu Requerimento, não é que estava sendo feito, foi recebido 
aquele Requerimento e no outro dia as maquinas roçaram a 
estrada que o Sr. solicitou. Mas é no mínimo estranho, e os 
pedidos de alguns outro Vereadores, não tem mesmo sendo, corte 
de grama, roçada, coisa simples não tem a mesma atenção dada 
ao Requerimento de outros colegas. Por exemplo nós tivemos uma 
reunião aqui, na última quinta-feira, com o Secretário uma simples 
roçada que foi solicitada leva muito mais tempo, ele disse na 
reunião, nós solicitamos a roçada da clínica de reabilitação, do 
CRAS que são prédios públicos, ele não poderia fazer com tanta 
agilidade, assim como atendeu um Requerimento mais complexo 
que foi o seu. Nós solicitamos a roçada da praça Rotary, que é 
uma praça que foi dado um nome em homenagem a uma entidade 
que completou 110 anos, nos últimos dias e é muito importante 
para nosso Município, e a praça onde tem os caminhos, para as 
pessoas caminhar que é de saibro, o mato tomou conta, 
simplesmente o mato tomou conta, ele emparelhou assim dá não 
para saber onde é que dá para caminhar. E é importante também, 
ter esse cuidado com uma praça, com um prédio público, onde é o 
Centro de Reabilitação e o CRAS, onde é simples roçadas, mas 
muitas vezes se tu pedir, não vai ser feito parece. Obrigado Ver. 



Ademar, e é uma pena que a gente discuta e perca tanto tempo 
com pequenas coisas assim que é de praxe que nós, não 
precisávamos nem estar preocupado em estar pedindo, a 
Secretária, deveria ter organização e fazer por conta própria. 
Obrigado. Retoma o uso da sessão o Ver. Ademar: a um tempo 
atrás Vereador eu tive uma reunião com a Poliana, falei aqui no 
Plenário e coloquei na internet também, nessa oportunidade tinha 
uma senhora do Maracanã, e ligaram pra mim, e eu liguei pra ela e 
ficou acertado que ela mandaria um técnico, concedo um aparte ao 
Ver. Zequinha. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte 
ao Ver. José Ferreira. Faz o uso da palavra o Ver. Jose Ferreira:  
muito obrigado Ver. Ademar, eu já que o Vereador Presidente citou 
meu nome, eu fiquei na obrigação de vir, e defender, eu acho que 
há uma desconfiança ai, com o negócio de atender esse, não 
atender aquele, o Poder Executivo, mais especificamente a 
Secretaria de Obras falaram também da Agricultura, acho que há 
uma desconfiança, eu acredito que seja escolhendo para fazer o 
serviço, é o compromisso do Poder Executivo é fazer o bem da 
comunidade, nos quatro cantos do Município. Eu trabalhei eu 
passei pela Secretária de Obra, como diretor, Ver. João Soares era 
o Secretário, e tenho certeza que não foi escolhido ninguém, a 
gente ia fazendo um cronograma, que era marcado, e a gente ia 
executando as obras, por aquele cronograma. Então eu acho que 
uma discussão é até meio sem pé nem cabeça esse negócio que 
atendeu A e não atendeu B. Eu acho que não existe isso ai. Eu 
não posso responder pelos outros, respondo por mim, que já 
passei por isso ai, eu já passeio por ali e eu nunca escolhi serviço 
para A ou para B. Eu acho que é uma discussão que não é 
necessário isso ai, tem que fazer os Requerimentos, eu até evito 
fazer Requerimento, eu coloco muito pouco Requerimento, os que 
passam pela Casa são muito pouco de minha autoria, eu vou lá eu 
falo com a Secretária, muitos serviços eu peço para eles fazer, e 
eles fazem, eu não preciso passar por aqui, o que eu acho que é 
um erro meu, eu tenho que deveria de todos passar por aqui, que é 
para o povo ficar sabendo que eu faço, uma coisa também, que 
alguém acha que eu não faço nada. Então era isso já passou meu 
tempo. Muito obrigado Ver. Ademar. Retoma o uso da palavra o 
Ver. Ademar: o Requerimento que aqui fala de uma melhoria da 
estrada da Vila Nova, não no parque de eventos, Ver. Leopoldo 
solicita melhorias no abastecimento da água, na tarde da última 
quinta-feira 19, o Vice Prefeito Leopoldo Feio, visitou o gabinete do 
Secretário Estadual de Agriculturas e Pecuária Sr. Ernani Polo, 
ponto, na ocasião, apresentou ao Secretário e ao Diretor Geral da 
Secretaria Estadual de Obras, Saneamento e Habitação, Valmor, 
que também estava presente. A aplicação dos postos artesianos 
no parque de eventos, para abastecimento da comunidade ao 



redor. Daí está a foto dele com o Ernani Polo, são amigos, mas me 
estranhou da Agricultura e o Secretário estava lá, achei engraçado 
essa matéria. E só para encerrar, Sr. Presidente, a errata que o 
Jornal colocou aqui, veio com uma errada, Vereadores discutem e 
brigam, daí sai na população e todo mundo fica falando. Daí eu 
falei com a Sandra, diretora do Jornal e ela colocou aqui, que foi a 
discussão de um Requerimento do Ver. Jairo, porque não dizia o 
que. A grosso modo, parecia que tinha dado pau lá na Câmara, se 
bem que, aqui é para nós discutir as matérias sim. Muito obrigado. 
Sr. Presidente: não havendo mais Vereadores inscritos, nas 
Explicações Pessoais, encerro a presente sessão, agradeço a 
Presença da minha irmã, Leticia que se faz presente, do nosso 
irmão, do Ver. Ademar de Oliveira Sr. Renato, ao Jornal de 
Glorinha, as servidoras da Casa, e convido para a próxima sessão 
ordinária dia nove de março de dois mil e quinze, as 17 horas, aqui 
no Plenário Jose Marques Cardosos, da Câmara Municipal de 
Vereadores. Um bom retorno a suas casas. Boa noite. 
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