
Ata N° 006/2015 

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 
realizada no dia nove de março de dois mil e quinze (09/03/2015), às dezoito 
horas (18h), na Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nº 23.990, 2º Piso, 
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, Jairo 
Assis da Silva, Delmir Euclides de Mello Maciel, João Carlos Soares. 
Senhor Presidente: invocando a proteção de Deus declaro aberta a Sessão 
Ordinária do dia nove de março de dois mil e quinze, solicito ao meu 1º 
secretário que faça a leitura de um versículo bíblico. 1º Secretário: 
Provérbios 22,1. Presidente: Agradeço a presença de todos os Vereadores, 
da imprensa o Jornal de Glorinha, e coloco em discussão a Ata da sessão 
ordinária nº 005/2015, coloco em votação a Ata nº 005/2015, Aprovada por 
unanimidade a Ata nº 005/2015. Peço ao 1º Secretário que faça a leitura dos 
Expedientes Recebidos. 1º Secretário: Expedientes recebidos; 
Requerimento Nº 005/2015 de autoria do Ver. Jairo Assis da Silva, Pedido 
de Informação N°002/2015 de autoria do Ver. Jorge Fagundes foi 
RETIRADO de pauta a pedido do Autor, Ofício Individual N°002/2015 de 
autoria da Comissão Representativa da Finanças e Orçamento, 
Comunicado N°78430/2015 do Ministério da Educação; Comunicado 
N°78431/2015 do Ministério da Educação; Comunicado N°78432/2015 do 
Ministério da Educação; Comunicado N°78433/2015 do Ministério da 
Educação; Comunicado N°78434/2015 do Ministério da Educação; 
Recursos do Orçamento da União empenhados aos Municípios; 
Recursos do Orçamento da União pagos aos Município. Sr. Presidente: 
Não havendo mais Expedientes Recebidos, peço que faça a chamada para 
inscrição dos Expedientes Recebidos. 1° Secretário: Ordem de inscrição 
para o uso da palavra referente aos Expedientes Recebidos, na seguinte 
ordem PP, PTB, PMDB, PSDB, PSD, e PDT, consta vereador inscrito. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente aos Expedientes Recebidos o Ver. Ademar: Senhor Presidente, 
Srs. Vereadores, nossa Diretora, nossas Secretárias, nosso Assessor 
Jurídico, a imprensa, e o nosso assistente Renato. Sr. Presidente este Ofício 
para que a Comissão que é integrada pelo relator Ademar de Oliveira, o 
Presidente Jorge Fagundes, e Membro da Comissão Almiro Alíbio Mödinger, 
nós três, a gente está contando os vereadores para que aqui na Sede da 
Câmara no dia treze de março de dois mil e quinze, as nove horas para nós 
falar das contas do ano de dois mil e dez que estão na casa já há algum 
tempo e que entrarão após a nossa discussão, e o estudo deste projeto, nós 
vamos colocar ela nos Expedientes Recebidos para ser votado no mesmo dia 
ou na Sessão vindoura. E é importante que nós possa ler e estudar ele que 
não é muito complexo, já está, o Tribunal de Contas aprovou as Contas com 
alguns puxões de orelhas e uma pequena multa, foram várias multas mas que 
uma oratória verbal do Advogado do Município defendo os então Prefeito 
Delmir de Mello Maciel, Dorival Dirceu Mödinger, e Renato Raupp Ribeiro, fez 
uma brilhante defesa a qual só o Dorival Dirceu vai ter que pagar, ou teve que 



pagar mil e quinhentos reais apenas que isso é pouco para uma 
administração muito complexa, é difícil, os Prefeitos  quando se candidatam é 
um ato de muita coragem de se candidatar a Prefeito principalmente em 
cidades pequenas, aonde lá não é muito bom o resultado financeiro e devida 
a crise que se assola em nosso País, e a grande responsabilidade após o ano 
2000 que recai sobre os ombros dos Prefeitos. Essa mesma responsabilidade 
não cai com tanta intensidade nos ombros dos Governantes, dos nossos 
Governadores e nem tão pouco nos ombros e eu não vi ainda de Presidentes, 
e Presidentas da República, mas então é um ato de coragem dos Prefeitos 
administrarem o nosso Município e arcarem e estar colocando em riscos o 
seu patrimônio pessoal, e isso é verdade, então Ver. Almiro membro da 
Comissão gostaria que sexta-feira dia treze nós estaríamos aqui para discutir 
e levar pronto já para o Plenário para votar as contas de 2010. Sr. 
Presidente: Obrigado Ver. Ademar, não havendo mais vereadores inscritos 
para os Expedientes Recebidos passamos para a Ordem do Dia, 
Requerimento N°005/2015 de autoria do Ver. Jairo, o vereador dispõe de 
cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao Requerimento 
N°005/2015 o Ver. Jairo: Sr. Presidente e demais vereadores, boa tarde a 
todos, o Jornal de Glorinha, venho com um Requerimento a pedido dos 
moradores de Glorinha sobre a questão de um caixa eletrônico do Banco 
Santander, então dentro do Município tem vários cobradores e motoristas que 
recebem por este Banco e não tem aqui em Glorinha. Então estou fazendo 
este Requerimento para ver se a gente consegue um caixa eletrônico aqui, e 
conto com os pares da Casa, muito obrigado. Sr. Presidente: Coloco em 
votação o Requerimento N°005/2015 de autoria do Ver. Jairo, Aprovado por 
unanimidade. Não havendo mais Expedientes na Ordem do Dia passamos 
para as Explicações Pessoais. Peço ao 1° Secretário que faça a chamada 
para o uso das Explicações Pessoais. 1° Secretário: Ordem de inscrição para 
o uso da palavra referente as Explicações Pessoais na seguinte ordem PP, 
PTB, PMDB, PSDB, PSD, e PDT, consta vereadores inscritos. Sr. 
Presidente: Ver. José Flávio dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. José Flávio: Senhor Presidente 
quero na sua pessoa saudar os demais pares da Casa, o corpo de 
colaboradores, a presença dessas lindas mulheres que estão aqui, bem como 
a visita daquelas outras lindas mulheres aqui na plateia e também 
abrilhantado pela presença do também muito bonito jovem Renato Oliveira 
que eu saúdo, e aproveito para citar também a Fernandinha que está lá do 
outro lado lá não sei quem é mais bonita se são as rosas que  estão na frente 
ou ela que está atrás. Presidente apesar do final de semana ter sido indigesto 
nós não podemos de maneira alguma perder né Ver. Zequinha, perder a 
nossa forma de pensar, atuar e tal. Agora também não podemos deixar de 
lamentar o fato notório bombástico e para não dizer surpreso com a 
divulgação da lista de Deputados, Senadores, Ex-Senadores, Ex-
Governadores, divulgado na última sexta-feira pela Procuradoria Geral da 
República a pessoa do Procurador Geral, eu lamento, lamento mesmo, 
lamento ter lido e ouvido o nome de alguns gaúchos que pelo menos dois 
daqueles eu vou aguardar eu quero que eles tenham o direito do contraponto, 
quero que tenham direito a defesa porque eu tenho bastante dúvidas a 
respeito desses dois homens como ladrões do dinheiro público e vou dizer 
quem eu acho que é Jerônimo Goergen e Luís Carlos Heinze, se for provado 



vou aqui nessa mesma tribuna fazer a avaliação que eu vou aguardar, aos 
demais não os conheço e não acompanho a vida pública deles eu não vou me 
manifestar, sabemos que existem outros indícios a respeito de pelo menos 
um. Oque lamentamos é que são todos eles de um partido tradicional desse 
Estado, um dos maiores partidos do Estado do Rio Grande do Sul, partido 
inclusive o qual iniciei minha vida política e fui inclusive eleito por este, e 
lamento não acho nenhum um pouco interessante, não acho graça nenhuma, 
tenho muito a lamentar, e que aqui esta Casa tem parceiros, amigos do PP da 
qual tenho muito respeito e consideração e nunca tive dúvidas quanto a sua 
idoneidade, agora o que me chama atenção senhores, é que eu tenho que 
dizer também que a lista vinculada por Janot tem cinquenta e cinco nomes e 
destes cinquenta e cinco, cinquenta e quatro nomes são da base aliada do 
atual Governo capitaneado pelo PT, cinquenta e quatro pessoas dos 
cinquenta e cinco listados pela procuradoria são da base aliada deste 
Governo, então fica aqui uma grande dúvida ou a Dilma é uma grande idiota, 
ou ela é uma grande ladra, e se for uma ou outra ela não pode ser nossa 
Presidente. Sr. Presidente: Ver. José Flávio concede uma parte ao Ver. José 
Ferreira. Faz o uso da palavra o Ver. José Ferreira: Muito obrigado pelo 
aparte Ver. Flávio eu não me escrevi por isso, o senhor citou meu nome e eu 
sinceramente eu não acredito cem por cento nesta coisa que está 
acontecendo nos parlamentos com os nossos parlamentares gaúchos que 
estão lá e eu quero dizer que eu não acredito cem por cento no que estão 
dizendo até que se confirmem e quero dizer mais que se realmente existe 
este problema com eles, eles que paguem o Presidente do Partido Cesar 
Bernardo falou hoje de manhã que se alguém deve pague que o partido não 
tem que pagar por eles mas o partido já está pagando por eles pois só em 
aventar o nome do partido o partido já está pagando por eles. O que eu quero 
lamentar muito este problema por que a gente até a creditar nas pessoas que 
está muito difícil da gente continuar acreditando, e se isso for verdadeiro eu 
vou dizer para vocês, e eu acho que em matéria de política partidária aquele 
que achar que tem que ter respeito, que tenha vergonha na cara vai ter que 
abandonar a política, porque é uma vergonheira, por isso que eu digo não 
acredito, sinceramente que seja verdadeiro, que seja cem por cento, pode ter 
alguma coisa e acredito que até esses parlamentares que estão envolvidos 
tem algum pode até estar envolvido sem saber que está envolvido e se eles 
estiverem envolvidos, e se eles estiverem envolvidos realmente eles que 
paguem porque a conta quem deve é eles. Sr. Presidente: Ver. José Flávio 
concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: 
Realmente é muito triste, sexta-feira fui dormir tarde pensativo, pensando, 
pensando a gente trabalha para esses Deputados, o Deputado Jerônimo 
muito próximo de nós, temos uma amizade muito grande a ele, e devemos 
muito a ele, mas é inacreditável mas vai ter que provar agora, apesar que já 
foi manchado o nome dele e ele vai ter que provar que não tem nada a ver 
com isso, até porque não dá para entender uma pessoa que bate tanto no 
Governo vai estar envolvido. E também a questão do PP gaúcho e eu não sei 
qual deles está aliado ao Governo lá em cima, eu sei que o Jerônimo é ferrem 
contra este Governo que ai está, e até ouve um desacordo Nacional quando o 
Executivo iria apoiar a Presidente Dilma, mas uma ala do PP gaúcho é contra 
este Governo e eu acredito até que provem o contrário como o senhor falou a 
inocência do Deputado Jerônimo ele vai ter que provar isto para nós e vamos 



torcer. Mas saiu bastante PP nesta delação premiada que foi o cara do PP 
agora se entrar outro de outro partido fazer uma delação premiada e pode vir 
a lista número dois, ai vai complicar um pouquinho. Retoma o uso da palavra 
o Ver. José Flávio: Ver. João quero dizer ao senhor o seguinte não existe 
nenhuma dúvida que o partido progressista ele á da base aliada e existe uma 
dissidência do PP gaúcho em relação à esta base, mas que ele é base aliada 
não tenha dúvidas, inclusive e quero lembrar o senhor que o Jerônimo que eu 
acompanho muito por ter amizade com ele já de outras épocas, e ele até no 
Governo Lula foi muito parceiro do Governo Petista, mas quero dizer para o 
senhor que isso não me estranha porque assim todas as pessoas sem 
exceção que se envolvem com este partido saem queimados, então não é 
nenhuma surpresa para mim, é surpresa sim que homens de impolutas 
pessoas, de conceitos ilibados possam a vir a ser licitados, agora acredito 
inclusive no caso do Jerônimo que ele vá provar a sua inocência se vai dar 
tempo para ele limpar o seu nome para ser Governador do Estado nós vamos 
ver futuramente. Muito obrigado. Sr. Presidente: Ver. Ademar dispõe de 
cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o 
Ver. Ademar: Sr. Presidente nas Explicações Pessoais hoje com pouca 
matéria e veio aqui um demonstrativo do Orçamento Brasil oficialize de 
repasses da esfera Federal, do Governo Federal ao nosso Município foi 
bastante alta provando que o Governo Federal repassa aquilo que tratou ao 
nosso Município e isso vem acontecendo e não é à toa que o nosso Prefeito 
votou no atual Governo na redenção. Com relação aos fatos que vem 
acontecendo lava jato, petrolão, popidrodomo, transalão, esse Brasil virou 
uma desgraça. Não é culpa de um partido, não é culpa de um governo é uma 
questão cultural, e dá uma impressão vereadores que é feio ser honesto, é 
feio ser um político honesto, dá uma impressão, eu quero continuar com essa 
impressão de que devemos ser honestos, ter trinta e dois políticos envolvidos 
do partido do PP que teve praticamente todos seus Deputados envolvidos, é 
como se lá os empresários dissessem vamos comprar todos daquele partido, 
e nós temos aqui o começo da investigação, quem sabe lá poderão constar 
Deputados e Senadores do PDT poderá acontecer, tudo é muito prematuro 
ainda, por não aparecer a Dilma ainda e o Aécio os dois não serem 
contemplados com esta lista dá uma impressão de acordo, dá uma impressão 
de acordo, porque os passos estão ai tanto para um tanto para outro, não 
estou sendo injusto, existem fatos bastantes contundentes mas vão pegar os 
pequenos primeiros creio eu o que me estranha uma bancada muito forte que 
é a do PP gaúcho, é como se desse uma tarrafeada e pegado tudo não 
escapou nenhum. Homem que nem o mais votado do Rio grande do Sul em 
duas eleições consecutivas o Luís Carlos Heinze que foi falado pelo Ver. 
Flávio num brilhante discurso, está envolvido e agora vão ter um tempo 
suficiente que o Delator foi injusto com eles. Porque não basta só delatar, tem 
que delatar e não pode mentir se não vai preso, a delação premiada tem esse 
curso, e quando eles fazem a delação premiada e dizem que o João é 
corrupto eles vão lá ver se na documentação realmente é, vão comprovar que 
realmente o João está envolvido, ai eles montam o processo o que foi 
entregue pelo Janot, então funciona assim, vai ser difícil se explicar mas eu 
creio que tem como. No mais torço que as coisas se ajeitem e que todos 
estes políticos envolvidos os que, tem um do PP que esse já era sabido que a 
tarrafa ia pegar ele e o Ver. Almiro não ama muito ele, esse está envolvido em 



tudo quanto é escândalo, agora os outros eu não esperava os outros são 
homens decentes, homens sérios, homens que lutam e que não se aliaram 
com o Governo Federal, não se alinharam ficaram na defensiva aqui 
defendendo o interesse do Rio Grande naquilo que achavam que eram 
salutares. Então vamos ver o que vai acontecer de agora indicante, não 
adianta tomar iniciativas, dizer coisas que depois não poderão provar. Muito 
obrigado. Sr. Presidente: Ver. Jorge dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: Sr. Presidente, 
colegas vereadores, nossa assistência, nossos funcionários da Casa. Nós se 
deparamos com essas barbaridades e eu quero dizer que eu sei o quanto é 
difícil para os vereadores do PP, os componentes do PP, tanto vereadores 
quanto militantes porque em uma oportunidade eu apoiava um Deputado do 
meu partido e que foi envolvido naquela farra das emendas das ambulâncias, 
e foi um desfalque de quinze mil reais naquela época, o que para mim foi uma 
surpresa muito grande e eu retirei o meu apoio naquela oportunidade daquele 
Deputado, e fui até pressionado por algumas pessoas do meu partido de que 
ele era inocente e que eu deveria continuar dando o apoio e eu disse que só 
no momento que eu tivesse a prova contrário que eu aceitaria isso, do 
contrário não aceitaria e acabei não apoiando e apoiando um outro Deputado 
do meu partido que até hoje não me decepcionou, o futuro a Deus pertence. 
Mas eu acredito que possa ter alguns desses Deputados do PP que não 
estejam envolvidos realmente, mas vão ter que provar o contrário, porque 
para nós que saímos na rua pedindo votos para os nossos Deputados fica 
muito difícil de nós ter uma explicação convincente para o nosso contribuinte 
que está nos cobrando no nosso dia-dia. Já passei por isso Ver. Almiro, Ver. 
João e Ver. José Ferreira, já passei por isso em uma oportunidade, e a 
poucos dias eu dizia nesta tribuna que não devemos defender partidos e sim 
pessoas. Mas nós hoje estamos com um problema em nosso Município na 
Escola Deoclécio Ferrugem é início das aulas, e aqui a Diretora me passou 
que tentou conversar com a Secretaria do Estado já no Governo passado, 
desde de o ano passado que o prédio do colégio representava problemas e 
que não foi resolvido e agora na troca de Governo está cada dia mais difícil 
de resolver as coisas e a nossa escola está, hoje até tem uma reunião com 
alguns pais e a coordenadoria para resolver este problema do início da aulas 
em Glorinha que é um problema bastante sério e nos preocupa muito e 
quando a gente vê essas barbaridades acontecendo tanto no Governo 
Estadual como no Governo Federal, desvios de verbas pra aqui, pra ali todos 
os dias, a população nos cobrando e perguntando porque que é tão pouco 
recursos e é tão demorado para ser disponibilizado para um simples reparo 
em uma Escola Estadual, a burocracia as vezes nos atrapalha e não nos 
deixa agir é uma pena mas é preciso tomar uma medida, uma decisão para 
solucionar o problema que para nós glorinhenses é um problema nós 
sabemos que há uma obrigatoriedade de uma quantidade de horas letivas do 
ano e que chegará lá no fim do ano que com certeza vai interferir nas férias, e 
não são só as férias dos professores ou dos alunos e sim dos pais dos alunos 
que também aproveitam este espaço para também tirarem as suas férias, 
mas acabou meu tempo, e tantos assuntos referentes a comunidade, mas 
quero agradecer a paciência de cada um de vocês e pedir desculpas por ter 
ultrapassado meu tempo também. Sr. Presidente: Ver. João dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 



João: Sr. Presidente, colegas vereadores, as funcionárias desta Casa, nossa 
assistência. Semana passada eu e o Ver. José Ferreira, o Ver. Delmir e o 
Vice-Prefeito fomos a solenidade no parcão aonde a empresa Sogil está 
colocando nas suas linhas cinquenta e cinco novos ônibus, um investimento 
de mais de quatrocentos milhões de reais, até inclusive o Diretor da empresa 
disse assim como o Ver. Jorge estava documentando sobre o trabalho que é 
nas crises que se cresce e a Sogil sabia dos problemas que existia no 
Governo tanto A ou B que assumisse a Presidência teria problema e eles 
levaram este projeto adiante neste vultuoso investimento dando mais 
comodidade aos seus usuários. Após aquela cerimonia fomos até a Praça em 
frente à Prefeitura de Gravataí onde foi entregue duas viaturas uma para a 
Brigada e outra para o Bombeiro e uma viatura para o Município de Glorinha, 
fruto este do corede de 2013. Então nós, inclusive eu duas, três 
oportunidades, saí com urna nas casas arrecadando votos, porque a 
participação popular nos traz dividendos, então veio está viatura e nas redes 
sociais as pessoas perguntavam e o efetivo, é realmente o efetivo não é muito 
grande em Glorinha, está dentro da lei que a cada Brigadiano é para 
quinhentas pessoas, mas o Governo do Estado cortou as horas extras então 
está sendo difícil eles trabalhar palavra está do Comando de Glorinha, mas 
vamos ver se quem sabe no segundo semestre melhora um pouco e liberem 
umas horas extras para a brigada poder atender melhor a população. E uma 
outra questão também queria deixar aqui registrado que na semana próxima 
passada no dia dezesseis e dezessete no CFC Rumo Certo está vindo 
novamente a Glorinha para que aquelas pessoas que tem dificuldades se 
locomover até Gravataí para fazer as suas inscrições de suas aulas teóricas 
do curso de habilitação, então vai ser no dia dezesseis das nove horas as 
quatorze horas e no dia dezessete das nove horas as dezesseis horas, e as 
aulas irão iniciar no dia seis de abril até dia vinte e quatro de abril, no período 
das dezenove horas ás vinte e uma e quarenta horas. Vai ter um carro de 
som no Município anunciando para que todos façam a sua pré-inscrição, claro 
que depois tem que ir até Gravataí para fazer os exames médicos, então 
quem souber de alguém que queira fazer sua habilitação está ai uma 
oportunidade, teve uma pessoa que me procurou e que eu procurasse ajudar 
e eu prontamente me propus e graças a Deus vai ser feito no CRAS centro de 
referência do lado da clínica de readaptação a Secretaria Aniela disponibilizou 
aquele espaço, então está ai mais uma oportunidade para quem quer tirar a 
carteira de habilitação de motorista aqui em Glorinha. Sr. Presidente: Ver. 
Almiro dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Almiro: Sr. Presidente, demais componentes 
da mesa, demais colegas vereadores, eu quero saudar nossas colegas 
servidoras da Casa, nosso Jurídico Dr. Adriano, a imprensa que aqui se faz 
presente a Sandra e a Clarice, e demais pessoas que nos honram com suas 
presenças. Sr. Presidente eu não tenho um roupeiro com muitas roupas, 
tenho três, ou quatro camisas tenho umas mais alegres, umas mais tristes e 
hoje eu vim de luto, envergonhado pelo que aconteceu com os Deputados do 
meu partido e aqui eu e o Ver. Jorge já falamos que nós não devemos, e 
ninguém deve defender partidos políticos, todos, todos são da mesma laia, e 
não vai alguém pensar que algum partido levanta a imagem de alguém está 
enganado, agora é evidente que tem homens e mulheres que são honestas, 
que são capacitados, que levantam a sigla partidária, que faz a sigla evoluir 



isto é um fato. Eu custo, mais custo mesmo acreditar que Jerônimo, eu vou 
falar no Jerônimo porque no José Otavio Germano eu já sei que se envolveu 
em outras vezes e por isso nunca mais votei para ele. Mas também o que me 
faz pensar qual a razão, qual o motivo de um Procurador da República trazer 
à tona o nome dele, se o Deputado Jerônimo tiver a oportunidade de provar a 
sua inocência ai eu digo uma coisa para vocês eu não acredito em mais 
ninguém, porque se um Procurador tiver a coragem, o despeito, e a 
arrogância, e a prepotência de colocar um nome injusto e isto é possível, nós 
temos aqui do partido do Presidente da Casa um cidadão honesto, justo, 
correto, laminaram a vida pública dele o Deputado Ibsen Pinheiro e que foi 
comprovado que nada tinha com esse moço, execraram ele publicamente o 
Ibsen Pinheiro, então eu disse antes para os meus colegas conversando em 
uma sala ali eu sinceramente tenho medo de morrer aqui dentro desta Casa 
porque eu fico triste, mais triste mesmo, envergonhado porque a gente 
procura fazer tudo aquilo que deve de ser feito, tustão por tustão eu procuro 
economizar do que é dinheiro público. A gente saí, e eu não ganho dinheiro 
de nenhum Deputado para fazer campanha política, eu vou simplesmente por 
acreditar naquela pessoa eu sei que aqui no Munícipio tem muitos 
mercenários que ganham dinheiro dos Deputados para fazer campanha 
política eu não pego nenhum centavo, eu trabalho por acreditar para que 
botem uma pessoa honrada naquele ninho de cobras e serpentes, porque a 
Presidente Dilma está perdida, mas vocês sabem quem faz essa maracutaia 
toda, é aquela Câmara dos Deputados e o Senado porque é um bando com 
raras exceções de salafrários, porque não tem um dia que os cidadãos 
trabalhadores liguem o rádio, que não assistam uma denúncia ou aqui ou lá, 
ou no metrô de São Paulo, ou na Petrobrás, ou no Detran de Porto Alegre, 
poxa até quando nós vamos. Eu para encerrar se o meu amigo e o Deputado 
Jerônimo realmente estiverem envolvidos neste escândalo, Ver. Flávio eu 
nunca mais, nunca mais vocês verão o Ver. Almiro ou cidadão Almiro pedir 
um voto para Deputado Federal, nunca mais isso é um juramento porque já 
votei em tanta gente e foram poucos os honestos a grande maioria foi ladrão, 
então eu quero acreditar na inocência do Deputado Jerônimo, quero acreditar 
e alguma coisa me diz que ele é injusto, agora se estiver envolvido nesta 
história vai continuar sendo meu amigo mas não terá mais meu voto, eu peço 
desculpas meu Presidente porque temos até uma Sessão Solene para 
homenagear essas rainhas de Glorinha, e fica aqui dito não aceito mais 
trabalhar para Deputado, era isso muito obrigado. Sr. Presidente: A pedido 
do Líder da Bancada do PSDB que foi citado no pronunciamento do Ver. 
Almiro, dois minutos ao vereador do PSDB Ver. José Flávio. Faz o uso da 
palavra o Ver. José Flávio: Obrigado Sr. Presidente pela sessão dos dois 
minutos e venho a está tribuna para confraternizar com o Ver. Almiro pelo 
momento dele pela indignação, mas eu peço vereador para o senhor 
aguardar um pouquinho, para aguardar um pouquinho que não faça seu 
julgamento antes vamos aguardar um pouco porque o que nós temos hoje 
ainda a respeito do Jerônimo é apenas uma fala do Youssef que não tem 
nenhuma prova ainda ele não apresentou nenhuma prova ainda em relação a 
este Deputado, então não vamos fazer deste momento uma batalha de um só 
contra todos. Claro que nós sabemos também Ver. Almiro que quem dormi 
com morcegos tem que ficar de cabeça para baixo o passarinho. Isso nós 
estamos vivendo, estamos sabendo disso, então assim eu acho Ver. Almiro 



que se nós estivermos errados os nossos tiros em Deputado nós temos é que 
procurar outro Deputado porque tem que haver alguém, mas nós temos que 
continuar porque se nós esmorecer ai vai ficar ruim, eu não acredito que todo 
mundo seja ladrão e eu tenho certeza que aqui nesta Casa tem nove e não 
tem nenhum ladrão, é isso que eles querem Ver. Almiro, esses caras que 
estão no Governo, esses petistas que estão no Governo eles querem que nós 
todos sejamos ladrão que nem eles, é isso que eles querem, eles estão 
falando em exército deles para enfrentar o povo o exército do Stédile eles 
querem nos colocar na mesma vala comum deles. Me desculpa a exaltação 
mas venho aqui para enaltecer seu pronunciamento. Muito obrigado. Sr. 
Presidente: Liderança da Bancada do PDT solicitou dois minutos, o Ver. 
Ademar dispõe de dois minutos. Faz o uso da palavra o Ver. Ademar: 
Obrigado Sr. Presidente queria pedir antes do Ver. Flávio fazer o 
pronunciamento, então não é em cima do pronunciamento do Ver. Flávio mas 
em cima do pronunciamento do Ver. Almiro, é constrangedor Ver. Almiro do 
meu partido também tem não apareceu, mas temos o Presidente do partido 
que foi Ministro do Trabalho e foi como se diz, enxotado de lá na gíria no 
corrupto, e agora vão ver um jeito de tirar ele porque essa gente enraíza tanto 
que não se consegue tirar eles de lá, é coisa mais triste do mundo. No modo 
geral o PDT é um partido mais ou menos limpo, as pessoas, mas poderão 
aparecer a qualquer momento, na verdade aquele cara da Petrobrás o 
primeiro que fez a delação premiada o Delator ele pertencia ao partido do PP, 
ele estava lá indicado pelo PP, então por tanto ele sabia tudo do PP e tinha 
certas liberdades, e depois foi trocado por um cara do PMDB que depois deu 
aquele monte de gente do PMDB lá, e se tivesse lá do PDT teria colocado 
também dinheiro no bolso dessa gente para fazer campanha, aqui em 
Glorinha entrou dinheiro desse lava jato, entrou dinheiro cooptaram votos, 
pegaram pessoas de outros partidos para trabalhar na campanha porque o 
dinheiro estava à vontade, e isso é um crime. Tomara que depois consigam 
se explicar os Deputados, acho difícil por que há uma delação e vão em 
busca dos documentos, montaram o processo, agora apresentaram, vamos 
ver só o tempo dirá, não vou aqui tecer comentários, incriminar ninguém antes 
do tempo, e quem sou eu para incriminar, vamos assistir os fatos, deixar 
acontecer. Muito obrigado. Sr. Presidente: Não havendo mais nenhuma 
manifestação encerro a presente Sessão e agradeço a presença de todos, e 
convido para a próxima Sessão Ordinária no dia dezesseis de março de dois 
mil e quinze, ás dezoito horas aqui no Plenário José Marques Cardoso aqui 
na Câmara Municipal de Vereadores, e aproveito para convida-los que dentro 
de alguns instantes começaremos a Sessão Solene em Homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

________________________________________________ 
Carlos Leonardo Vargas Carvalho 

Presidente 

 

 

 

________________________________                
_______________________________ 

Ver. Jorge Fagundes da Silva                                 Ver. Jose Flávio Ckless 
Soares 

 

 

 

 

 

____________________________                 
________________________________ 

Ver. Ademar de Oliveira                                  Ver. Almiro Alíbio Mödinger 

 

 

 

 

_______________________________                   
_________________________________ 

             Ver. Delmir Euclides de M. Maciel                          Ver. Jairo Assis da 
Silva 

 

 

 

 

__________________________________           
__________________________________ 



          Ver. João Carlos Soares                                             Ver. José Ferreira 
dos Santos 

 


