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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de 
Glorinha, realizada no dia dezenove de fevereiro de dois mil e quinze 
(19/02/2015), 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, 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 dezenove de fevereiro de dois mil e quinze, solicito ao 
meu 1º secretário que faça a leitura de um versículo bíblico. 1º 
Secretário: salmo 42. Presidente: obrigado Ver. Flávio Soares, 
agradeço a presença de todos Vereadores, e coloco em discussão a Ata 
da sessão ordinária nº 002/20115. Coloco em votação a Ata nº 
002/2015, os Vereadores que concordam permaneçam como se 
encontram, os contrários manifestem-se levantando. Aprovada por 
unanimidade a Ata nº 002/2015. Peço ao 1º Secretário que faça a 

leitura dos Expedientes Recebidos. 1º Secretário: Requerimento nº 
004/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo Vargas Carvalho, Sr. 
Presidente o presente requerimento vem alicerçado de um abaixo 
assinado de moradores glorienses. Nobre Presidente esses são os 
Expedientes Recebidos. Sr. Presidente: obrigado meu 1º 
Secretário, Ver. Flávio Soares, peço então que o Sr. faça a 
chamada para inscrição dos Expedientes Recebidos. 1º 
Secretário: Expedientes Recebidos na seguinte ordem, 
Vereadores do PSDB, PSD, PDT, PP, PTB e PMDB. Sr. 
Presidente nenhum Vereador inscrito. Sr. Presidente: não 
havendo Vereadores inscritos passamos para Ordem do Dia. Peço 
ao 1º Secretário que faça a chamada para discussão do PL nº 
001/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal. 1º Secretário: 
chamada para inscrição do PL nº 001/2015, Vereadores do PSDB, 
PSD, PDT, PP, PTB e PMDB, Sr. Presidente não há Vereadores 
inscritos. Coloco em votação o PL nº 001/2015 de autoria do 
Poder Executivo Municipal, Vereadores que concordam com o 
Projeto permaneçam como se encontram os contrários 
manifestem-se levantando. Aprovado por unanimidade. Solicito 
ao meu vice-Presidente que assuma os serviços para que eu faça 
a defesa do Requerimento de minha autoria. Vice Presidente: Srs. 
Vereadores para defender o Requerimento nº 004/2015, passo a 
palavra ao Ver. Leonardo Vargas Carvalho. Faz o uso da palavra 
referente ao Requerimento nº 004/2015 o Ver. Leonardo: 
obrigado, boa tarde colegas Vereadores, nossa assistência, 
funcionários desta Casa, nosso amigo Edenilson. Colegas 
Vereadores recebemos aqui na nossa Casa administrativa em 



nome da Presidência um abaixo assinado, feito no dia 30 de 
janeiro, onde foi recebido no dia 11 de fevereiro de 2015, pela 
Câmara de Vereadores. Solicitando que a Câmara tomasse 
alguma providência, a respeito da circulação da velocidade de 
veículos na estrada Passo do Portão que recentemente foi 
pavimentada. Sabemos que essa matéria de redutor de 
velocidade, de quebra molas é amplamente discutida aqui na 
Casa, inclusive alguns são contrários a essa ideia, mas a partir do 
momento que nós recebemos um abaixo assinado contendo 
diversas assinaturas de moradores da região, precisamos dar uma 
resposta e atender aquela solicitação. Então colocamos aqui no 
Requerimento que se instale um redutor de velocidade ou quebra 
mola ou algo alternativo na legislação de trânsito vigente, para 
solucionarmos o problema daqueles moradores, de alta 
velocidade, e trazendo mais segurança aos pedestres ali da via. 
Vice Presidente: uma parte ao Ver. Flávio Soares. Faz o uso da 
palavra referente ao Requerimento nº 004/2015 o Ver. Flávio: 
quero agradecer ao Ver. Leonardo pela sessão do espaço, e quero 
também aqui esclarecer que eu fui procurado por alguma das 
pessoas que assinaram esse abaixo assinado, e eu quem me 
conhece muito bem, Ver. Almiro me lembrei muito nesta hora, é 
claro que eu não me negaria a atender o pedido de uma 
coletividade, mas eu disse a eles que esse procedimento ficaria 
muito bem alicerçado nesse abaixo assinado uma vez que 
tomaríamos então a vontade manifesta de alguns membros desta 
comunidade. E pedi que fosse feito esse abaixo assinado, e pedi 
também que fosse protocolado aqui nesta Câmara, e assim foi feito 
e eu quero agradecer ao nobre Ver. Leonardo de ter subscrito o 
Requerimento porque a minha vontade com relação a isso, mas eu 
não podia deixar de atender um pedido. E eu fiquei muito tranquilo 
quando vi está matéria aqui, porque eu tenho verdadeira aversão 
sobre qualquer tipo de procedimento desta natureza, instalação de 
quebra-molas, redutores e tal. Mas eu votarei favorável porque a 
justificativa que me foi feita, foi muito plausível, naquelas 
mediações onde mora o ex-Vereador Nelson Correia, ali onde tem 
a empresa do Marcelo Gamboje, que agora me foge o nome, meu 
cliente inclusive. Ele me diz que tem corrido um risco muito grande 
uma vez que a pista boa, enseja um desenvolvimento maior da 
velocidade. Então eles viram a necessidade disto daí, então votarei 
favorável obviamente mas ainda tenho o meu mesmo pensamento, 
que as regras de trânsito se forem bem respeitadas dispensa todo 
e qualquer tipo de procedimento desta natureza. Seria isso muito 
obrigado. Vice Presidente: obrigado pelo aparte Ver. Leonardo, 
realmente ali naquele núcleo onde está sendo pedido redutor de 
velocidade nós às vezes passamos e não percebemos, moram ali 
em torno de 20 famílias se nós formos contarmos ali naquele 



nucleio, realmente é perigoso, até nos conversamos eu o Ver. 
Almiro na semana passada, é um ponto cego da estrada, é uma 
pena que nós precisamos agir desta forma e muitas vezes cortar 
um asfalto que muitas vezes foi recentemente feito ali, por falta de 
responsabilidade de alguns motoristas. Pois eu assisto ao longo do 
dia, algumas coisas que acontecem ao longo daquela estrada que 
é inacreditável, tem pessoas que não tem o mínimo de 
responsabilidade com o que está fazendo que é a arte de dirigir. É 
claro que nós precisamos agir desta forma, e o ver. Leonardo 
atendendo ao pedido da população ali, eu também sou favorável 
de que alguma coisa precisa ser feita para evitar uma tragédia ali 
em frente à minha casa, já presenciei ali acidente bastante grave 
com danos materiais, bastante grave, só por falta de 
responsabilidade de quem está dirigindo. Mas o meu voto é 
favorável eu acho que o senhor foi bastante cauteloso na matéria e 
trazer aqui o abaixo assinado, pelas pessoas que habitam ao longo 
daquela estrada. Obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Leonardo: obrigado Ver. Jorge, Ver. Flavio, se soubesse na sua 
participação da sua solicitação junto à comunidade, seria um 
prazer dividir e assinarmos juntos o requerimento. Mas aqui 
estamos realmente atender um pedido da comunidade, são 28 
assinaturas daqueles moradores da região. Solicitando algum tipo 
de redutor de velocidade naquela região, conto com a colaboração 
dos pares da Casa. Muito obrigado. Vice-Presidente: coloco em 
votação o Requerimento nº 004/2015 de autoria de Ver. Carlos 
Leonardo, os que aprovam permaneçam como se encontra, os 
contrários manifestem-se levantando. Aprovado por 
unanimidade. Sr. Presidente:  não havendo mais Expedientes na 
Ordem do dia, passamos para as Explicações Pessoais. 1º 
Secretário: Explicações Pessoais na seguinte ordem: PSDB, PSD, 
PDT, PP, PTB e PMDB. Sr. Presidente encontram-se 4 inscritos. 
Sr. Presidente: Ver. João Soares o Sr. dispõe de 5 minutos nas 
Explicações Pessoais. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. João: Sr. Presidente, colegas 
Vereadores, nossa assistência, funcionários desta Casa, Sr. 
Presidente na semana passada, terça ou quarta-feira, não lembro 
direito, aquele temporal que ocorreu em Glorinha, e menos mal 
que houve só uma pessoa que se machucaram que poderia ter 
proporções bem maiores pelo vento. E estão de parabéns o 
pessoal do GRAVE que prontamente, que recuperou a nossa 
Defesa Civil, que já mostrou para que veio e que resolveram 
alguns problemas. O que me chama atenção é que no outro dia, 
dois dias depois sai o Jornal de Glorinha e me deportei muito bem 
a entrevista desta Casa ao Jornal, onde o Sr. fala da eleição da 
Mesa Diretora, onde fala que temos que resgatar a credibilidade na 
política que está desacreditada, eu não me incluo nesta política 



desacreditada, porque tudo que eu faço eu acredito, eu cumpro. 
Mais adiante o Jornal pergunta, qual a relação de PMDB, PSDB e 
PP nesta Casa. Daí o Sr. responde cordial, mas ouve duas 
candidaturas para a Mesa, o candidato vencedor tem que a Casa e 
tratar de todos de igual para igual. Só que nessa Casa eu pelo 
menos, não vi que havia duas candidaturas. Até no último dia, 
porque existia um acordo firmado e assinado pro 6 Vereadores 
eleitos. O Vereador suplente Zequinha, o Prefeito, o Vice, o 
Presidente do PSDB Tadeu de Vargas, Sr. João Carlos Gomes ex-
Prefeito, por duas vezes, Paulo Jose Silveira Correia Secretário da 
Saúde, Jose Alfredo Muller Secretário de Governo, parece que 
eram estas, então existe um acordo, tratado e assinado e não foi 
cumprido. Até aquele momento, eu não pedi voto para alguns 
colegas ai, mas o que eu achei, que não houve disputa, disputa é 
quando há claramente duas candidaturas, e nesse processo aqui 
não houve duas candidaturas, eu posso dizer que a nossa 
amizade, nossa cordialidade sempre existiu, inclusive 15 dias 
antes da eleição na sua sala do PMDB, até inclusive como estava 
a Câmara de Vereadores e a construção de um prédio próprio que 
a Câmara deveria parar de pagar aluguel. E o senhor no momento 
não me disse que não votaria mais nessa candidatura, porque não 
entendo, nós tínhamos um acordo firmado. Mas eu digo uma coisa 
Sr. Presidente, o que eu falo, eu digo e não desvio uma linha, o Sr. 
teve um voto para vice-Presidente, conforme nós tínhamos 
combinado. E de quem foi esse voto? Pergunto quem é que votou 
pro Sr. como vice-Presidente? Eu, o que eu tratei com o Sr. eu 
cumpri. Só que houve da parte do PMDB, o que foi assinado não 
foi cumprido. Não teve validade nenhuma, aquele papel, até 
inclusive quem me passou aquele papel foi a vossa excelência, 
lamento, é por isso que a política hoje em dia está desacreditada. 
Você faz um acordo, assina ele e não cumpre. Naquela parte que o 
Sr. diz que a política está desatualizada, eu não me incluo naquela 
linha. Porque se a gente faz alguma coisa e assim não vamos 
cumprir, sei de vários acordos que foram feitos nesse Município, e 
na hora não foi avante. Mas eu naquela parte ali não me incluo, 
fácil a sim e eu cumpro. E um dia que meus filhos em qualquer 
lugar nesse Município ou fora, que dizer a uma pessoa eu sou filho 
do João Soares, com certeza pode acreditar que ele é filho do 
João. Que onde eu for a minha palavra vale muito, o que eu dizer e 
escrever vale. Obrigado. Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito 
Ver. Almiro Mödinger, o Sr. dispõe de cinco minutos. Próximo 
Vereador inscrito Ver. Ademar de Oliveira, o Sr. dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Ademar: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, 
assistentes, secretaria, doutora. Sr. Presidente acordos foram 
feitos para não serem cumpridos. Em 1996, tinha um acordo, eu 



era vice-Presidente, e não foi cumprido. Eu fiquei e no dia eu 
clamei ainda pro voto que era decisivo e falei não cai nesse jogo 
pelo amor de Deus. Não vote em mim, que vote em qualquer outro, 
mas cumpra o que tratou. 2008 foi assinado também um 
documento que também não foi cumprido na Casa do Ver. Jorge. 
Então, são as cosias que acontecem na política, e eu me cuido 
muito em falar as coisas que aconteceram nessa Casa, motivo o 
qual este, foi feito essa revolução. Acho que nós temos que ser 
dono da nossa própria consciência. E agir com ela. Mas eu queria 
falar sobre outro tema. Eu não sei se o verão está muito chuvoso, 
muito quente, mas há uma gritaria geral em relação ao mato, nas 
estradas, na parte pública e na parte privada. Se nós olhar aqui a 
trás de nós, na nossa frente aqui, tem ali pés de Maricá, de 6, 7 
anos que deveria estar limpo, é o cartão postal da cidade. Deveria, 
se é público ter mais obrigação de estar limpo, passar o trator ali, 
de vez enquanto e rosar, manter limpo e dar exemplo para que 
aqueles que tem terreno baldio, possam fazer também para ficar 
bonito para a cidade. Fui no parque de eventos, dá uma olhada, 
meu Deus do céu. Aquilo lá está atirado mesmo, está complicada 
essa situação. E essa semana, ontem uma menina indignada, ela 
colocou, postou na internet, a parada de ônibus que ela toma o 
ônibus, o mato curiosamente entrou para dentro da parada, está ai 
as provas na internet, ele tomou conta, entrou para dentro da 
casinha, e ai ela com medo de cobra, das coisas ali, porque ela 
toma o ônibus cedo ali, e desce de noite, e gerou um comentário 
muito grande, são cinquenta e tantos comentários do pessoal 
cobrando, gente não precisava ir para esse ponto. O que é uma 
simples maquina ir ali e em 15 minutinhos vai ali e pronto, roça ao 
redor da parada de ônibus, não precisava pagar esse mico, né. E 
ai surgiu comentários de Gravataí de tudo quanto é canto. O 
pessoal batendo e tal, e um detalhe muito importante, tanto a 
autora do comentário na internet perguntando onde está a Câmara 
de Vereadores. E eu olhei e nem um Vereador defendeu, e eu fui 
lá e respondi, a Câmara não tem a obrigação de executar, e sim de 
fiscalizar. Concedo uma parte ao Vereador Presidente. Faz o uso 
da palavra referente as Explicações Pessoais o Sr. Presidente: 
obrigado Ver. Ademar, seu assunto é muito oportuno, porque eu 
acho que um dos motivos, e respondo ao Ver. João da quebra 
deste acordo, é que eu não podia concordar mais com alguns atos 
de gestão da Administração Municipal, se o Sr. concorda e acha 
que o Governo está bom, é uma opinião pessoal sua, porque eu 
não concordo e acho que não está bom. E também no facebook 
uma foto de um morador, que ele tira de uma calçada nova que 
está sendo feita ali em frente a Fibraplac, na avenida Maciel Neto, 
e a calçada não foi inaugurada ainda, e o mato já tomou conta, não 
tem como caminhar por cima. Uma obra inacabada, que ainda não 



conseguirá concluir, daí eu fui obrigado a dizer, porque também 
generalizaram que a Câmara não faz nada, que os Vereadores não 
fazem nada, então a política está desacreditada. Quando eu falo 
que está desacreditada não é um Vereador, é a política em si que 
está desacreditada. Nós temos que buscar a resgatar essa 
credibilidade junto à população. Inclusive comentei e defendi que 
os Vereadores, todos os Vereadores desta Casa, procuram 
sempre o melhor para a cidade, buscam requerimento, e que 
fazem cobrança sobre melhorias na avenida Maciel Netto, 
constantemente e as solicitações desta Casa não são atendidas. Vi 
também Vereador a postagem que o Sr. comenta no bairro Três 
Figueiras, onde uma parada o mato tomou conta, e também 
observei que na curva chegando próximo a oficina da Concepa, foi 
feito uma parada nova dá para fazer acho que três andares de 
parada, porque a estrutura de ferro que colocaram ali é um 
absurdo. E bem numa curva num lugar perigoso, será que foi feito 
algum estudo de viabilidade para aquela parada? Entendo que 
alguém solicitou, mas a localização dela, acho que a Secretária de 
Obras deveria ter revisto. Porque é um absurdo o que fizeram na 
parada para colocar duas telhas de zinco em cima. Obrigado 
Vereador. Concedo uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: 
obrigado pelo aparte Ver. Ademar. Realmente a Secretária de 
Obras, acho que não dispõe nem de funcionário, para fazer essas 
roçadas nas beiras de ruas ai e nas paradas de ônibus. E eu tive 
uma informação que o próprio Secretário de Obras pegou uma 
roçadeira e foi roçar uma parada de ônibus, ele Secretário, porque 
as pessoas estavam cobrando demais, pois não tinham condições 
de entrar na parada porque o mato tomou conta e o Secretário de 
obras pegou a roçadeira e foi lá roçar. De repente ele até tem 
vontade de fazer mas não tem apoio da Administração, não tem 
funcionários para executar o trabalho, e realmente o brejo está 
tomando conta da cidade. Eu fiz uma solicitação, para roçada de 
uma determinada estrada igualmente, mas onde depende da mão 
de obra manual, aquela roçadeira manual eu acho que está difícil a 
Secretária de Obras não tem gente disponível para fazer, tanto é 
que eu tive está informação que o Secretário foi roçar a parada de 
ônibus. É triste mas é verdade. E muitos setores que eu sempre 
digo, as vezes tem gente sobrando, em outros faltam pessoal. 
Obrigado Vereador.  Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: 
também concordo contigo Ver. Jorge, concedo uma parte ao Ver. 
João Soares. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao 
Ver. João. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. João: obrigado pelo aparte Ver. Ademar, 
realmente tem muitos requerimentos com roçadas, eu sou crítico 
ao Secretário de Obras, mas também entendo que hoje ele está 



com pouco pessoal. Mas deveria estar mais regular porque tem 
duas roçadeiras articuladas com dois tratores. Mas entendo se ele 
tem vontade, quando ele assumiu a Secretária ele colocava saibro 
na beira de faixa, Ver. Flávio foi testemunha disso, acho que ele 
está meio cansado agora. Mas eu tenho um Requerimento nesta 
Casa, Pedido de Providências para a próxima semana, para que 
faça a limpeza de todos os abrigos de ônibus do interior e no 
centro do Município, que começa me parece dia 25 ou 26 o ano 
letivo. Então seria importante que desse uma geral em todos os 
abrigos de ônibus, realmente chove muito, muito calor o mato vem 
com bastante força. E sobre a questão do abrigo lá na 4 de Maio, é 
BRS 030, quem construiu aquele abrigo, pelo conhecimento que 
eu tenho foi a empresa FADA Plásticos, não sei o porquê se é 
alguma pendencia judicial ou o que que foi. E tem lá na estrada 
Capão da Lagoa, feito por aquela empresa então não sei, então 
não foi a Prefeitura que fez, vocês colocaram ali disseram que a 
viabilidade para o DAER, acredito que sim, se não, não colocariam 
ali, porque tem funcionários que pegam a Van ali, alguém coisa. 
Então quero dizer que foi a FADA Plásticos. Sr. Presidente com 
relação ao Governo, não está uma maravilha, mas eu sou muito 
grata ao Governo. Eu acharia que o Sr. deveria ser um pouquinho 
grato ao Governo, porque o Sr. começou a trabalhar ali, e foi criado 
uma Secretária e lhe botado ali na vitrine, como Secretário, o Sr. 
deveria ser um pouquinho mais grato a esse Governo. Muito 
obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: muito 
obrigado Ver. João, na realidade, o Ver. Leonardo teve uma falha 
muito grande, ele ousou bater contra o fechamento da creche mais 
cedo naquela época, e ali ele se deu mal, ali começaram a cortar 
ele. E corria sérios risco de não ser Presidente o ano que vem, 
pelo acordo fechado. A verdade é essa, e as coisas que vem 
acontecendo, que quero dizer e essa ideia do Ver. Almiro, já no 
passado recente, eu citei inclusive na internet, como responda, que 
eu tenho mais ou menos 40 e não bati de forma alguma no 
Governo, são coisa que dá para reconhecer. O Secretário Jean, 
ele não dispõe de pessoal ele não tem como atender, estão 
asfixiando ele de uma maneira terrível. Inclusive ele comenta em 
vários lugares, as pessoas contam para nós. Não tem pessoal não 
dá. E é uma parte nevrálgica da administração a Secretária de 
Obras. Eu disse para o Ver. Almiro, que era nossa ideia na época, 
eu citei que tem em torno de 40 Requerimentos, matérias, votadas 
e aprovadas por essa Casa, que não foram executadas. E a 
sugestão das pessoas e ai unanimidade diz que devemos colocar 
na internet e no jornal, as matérias dos Vereadores daquilo que 
não foi executado. Para que o povo saiba que nós aqui votamos e 
aprovamos e não foi executada, nós não temos poder de executar, 
muito obrigado. Sr. Presidente: obrigado Ver. Ademar, Ver. Flávio 



Soares o Sr. dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Flávio Soares: meu 
caro Presidente quero na sua pessoa saudar todos os pares desta 
Casa, meus colegas Vereadores, tenho muito orgulho de compor 
essa Casa, a nossa assistência o corpo de colaboradores, que nos 
dá uma assistência. Na última semana eu tinha solicitado o 
Requerimento para manutenção de uma luminária na porta da 
Prefeitura, e eu pedi que retirasse de pauta porque infelizmente 
nossa cidade foi alvo de um violento temporal ai causando danos, 
aos moradores da nossa cidade, também a nossa Prefeitura foi 
atingida, onde sabemos que vai ser preciso um empreendimento 
forte, r não seria o caso agora de nós estarmos solicitando apenas 
o conserto de uma luminária uma vez que praticamente nós temos 
que consertar toda a nossa Prefeitura, parte física. Então eu pedi 
que retirasse de pauta e num momento oportuno nós vamos voltar 
e quem sabe até nem seja preciso. Bom eu também queria me 
manifestar a respeito do modismo da nossa cidade, é muito 
comum as pessoas atacarem, tem um problema que é de cunho do 
Executivo, constitucionalmente, legalmente e é comum as pessoas 
se dirigem aos Vereadores como se nós fossemos capazes de 
trabalhos que é unicamente do Executivo. Eu vi uma postagem a 
respeito desse episódio, deste calçamento que está sendo 
construído na avenida Maciel Netto, o cidadão Gloriense ele acusa, 
o Executivo e o Legislativo na mesma situação como se fossemos 
respostáveis. E o que é pior ele alega, ele diz que os Vereadores 
estão dormindo aqui dentro desta Casa. Só que esse cidadão, 
nunca colocou o pé aqui nesta Casa e nem na outra, ele nunca 
colocou os pés. Eu quando encontrar eu vou falar com ele 
pessoalmente porque eu me dou muito bem com ele, ele é meu 
amigo. Mas eu quero cobrar dele até porque eu me sinto no direito 
de cobrar dele, porque se ele estivesse vindo aqui nesta Casa e 
ele tivesse visto um Vereador dormindo, ele teria que dizer o nome 
deste Vereador, daí a denúncia dele seria certa. Agora ele nunca 
ter visto isso, alguém deve ter colocado a ele, ou no sentido 
figurado ou não. Só que isto não é verdade, assim como não é 
verdade, nós temos a responsabilidade de fiscalizar os atos do 
Executivo, mas se o Executivo não executa seus atos, como nós 
vamos fiscalizar. Mas como a maioria das pessoas desta cidade 
não vem aqui, não fazem como aquele cidadão que está ali agora, 
só ele é a assistência, hoje, mas ele está participando, ele está 
sabendo como é o processo do Legislativo, ele não vem aqui e 
ainda nos acusam de dorminhoco. Ver. Ademar eu não posso 
encerrar a minha fala sem dizer para o Sr. o seguinte, 
lamentavelmente o Governo Federal não está pagando os recursos 
do PRONATEC as escolas estão saindo do programa porque não 
está recebendo. Aquela propaganda da então Presidente Dilma, 



reelegida foi, mandou uma Engenheira procurar não sei quem, 
porque iam resolver o problema dela e arrumar um emprego. Não 
está pagando. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao 
Ver. João Soares. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. João: obrigado, pela parte Ver. 
Flávio, realmente as redes sociais as pessoas atacam os 
Vereadores. Mas eu não entro ali, o nosso lugar de conversamos é 
aqui, no bate papo eu converso com elas. Houve um tempo ai essa 
mesma menina, sobre iluminação pública em conversei com ela e 
um amigo dela no bate papo e eles entenderam. Estavam julgando 
todo mundo, uma outra questão a respeito da parada de ônibus 
que estava muito sujo, realmente Ver. Jorge eu passei lá hoje à 
tarde e estava roçadinha. Quem sabe foi essa que o Secretário viu 
roçar, mas as redes sociais é uma ferramenta muito forte, 
aconteceu várias coisas nesse município, que através do facebook 
eles vão lá e fazem o serviço. É uma ferramenta que todos devem 
usar, é bom para o Governo, o Secretário não pode se sentir 
incomodado quando ele for criticado, porque ele está sendo pago 
por nós para trabalhar e servir a população em geral. Então se ele 
foi criticado, é porque alguma coisa está fazendo de errado. 
Inclusive ele aceitou ontem, comentou com essa menina, e hoje 
ele foi lá, se é ele quem foi, mas o importante é que foi feito o 
serviço. Realmente os Vereadores é uma classe muito 
desacreditada neste Município, criticam como se parece que é nós 
que temos que ir limpar as paradas de ônibus. Então eles têm que 
vir aqui, como nosso colega que está ali, e ver o nosso trabalho. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio: antes de dar um aparte 
ao nobre Ver. Jorge, eu quero aqui agradecer o Ver. João por nós 
referendar o nosso assunto. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede 
uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Jorge: obrigado pelo aparte Ver. 
Flávio, quando o Sr. falou sobre a questão do Pronatec, onde o 
Governo Federal para de fazer os repasses para elaboração dos 
cursos do Pronatec, eu recordava de algumas conversas de 
bastidores que o município estava dando cursos do Pronatec, 
agora na hora que não é pago é o Governo Federal, na hora que 
está dando os cursos é município que está pagando então é uma 
piada, bastante graciosa. Mas ainda a respeito da incredibilidade 
da Câmara perante alguns munícipes, perante a população, os que 
mais criticam hoje os Vereadores, são aqueles que buscam uma 
cadeira no Legislativo. Os mais críticos são aqueles que buscam 
uma cadeira aqui. Então eles têm que continuar colocando o nome 
deles à disposição, fazer aquilo que eles pensam que pode ser 
feito. E depois que o cara senta nessa cadeira, e ele conhece 
realmente as limitações que tem, ai ele fica sabendo a alçada que 
tem os atos do Vereador. E a nossa alçada é fiscalizar os atos do 



Executivo. Ontem eu ia passando em frente a cada de um cidadão 
e ele me chamou, quero dar os parabéns para a Câmara de 
Vereadores que entrou e a Câmara acabou não votando, por isso, 
por isso e por isso, pena que acabou o meu tempo. Mas alguns 
reconhecem o trabalho que nós estamos fazendo no nosso papel 
de fiscalizar. Obrigado Vereador. 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, nem vou entrar nessa do Pronatec ai, isso ai são 
matérias batidas, e eu creio que tem algumas coisas erradas que 
no decorrer do curso, as coisas vão se ajeitando. E eu queria dizer 
o seguinte, nessas redes sociais, o Secretário de Obras, afirmou 
pediu desculpas educadamente, reconheceu o erro e ele mesmo 
disse que até sexta feira estava pronto. Tenho certeza que amanhã 
vai estar pronto aquilo lá. Ho já está pronto eu não sabia. Já fez, 
então é assim, as redes sociais servem também para ajudar, como 
disse o Ver. João Soares, com relação a falta de credibilidade, na 
verdade é assim, aqueles que tentaram uma, duas, três vezes e 
não se elegeram, então eles acham um jeito de atingir a Câmara 
de Vereadores. Eu solicito que eles continuem concorrendo a 
Vereador novamente, que continue, porque outra hora 
recentemente tinha pessoas do Executivo que dizia que aqui não 
se produzia nada, que se caso ele fosse eleito, as coisas iriam 
melhorar. Ele foi eleito, Deus deu a oportunidade pra ele, e ele 
chegou a essa Casa, e foi uma decepção total, uma eleição só. 
Caiu fora, e nunca mais voltara a essa cidade. E é assim, quem 
está fora quer entrar e para entrar tem que criticar. E quem está 
dentro aqui, fazer o papel, que nós temos que fazer 
constitucionalmente. Fiscalizar os atos do Executivo, não executar 
obras, não é papel nosso executar. E é papel nosso defender 
todos os nossos colegas Vereadores, eu não vi nenhum Vereador 
defendendo lá, eu fui lá e fiz, não estou cobrando de ninguém, até 
quanto menos entrar melhor, menos polemica, mas eu entrei nas 
redes sociais e defendi todas as vezes, como um todo. Quem tiver 
a internet ai pode olhar, a defesa que eu fiz. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Flávio: nobre Presidente quero encerrar a minha 
fala, agradecendo a todos os meus apares e o Ver. Almiro vai 
ainda e tenho certeza que vai aumentar ainda o brilhantismo do 
nosso parlamento. Sr. Presidente: Ver. Flávio Soares concede 
uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Almiro: obrigado Ver. Flávio, eu na 
verdade até me escrevi, mas eu preferi, porque estou meio 
endiabrado, então vamos com calma, eu entendo eu acho que a 
crítica construtiva sempre foi e sempre será válida, o que eu não 
consigo é uma crítica política, e daí eu vejo quando estão atacando 
a Câmara de Vereadores, esse cidadão que atacou até teve uma 



pessoa muito próxima dele aqui, quando ele visitou essa Casa, eu 
não vi ele aqui, de repente ele viu esse parente dele ou pessoa 
próxima dormir na Casa como Vereador, talvez fosse esse que ele 
estava se referindo. Mas Vereador, eu também quero dizer que 
nós temos que reconhecer, as vezes nós estamos criticando coisas 
que já foram feitas e quando se faz nós também temos que elogiar, 
ou seja, na semana próxima passada, Ver. Flávio, e com muita 
propriedade e com todas as razões pediu que fosse feito os 
reparos das luminárias na Praça Nossa Senhora da Gloria, e foi 
feita Vereador, eu cobrei do Prefeito e no outro dia, quero dizer 
mais, o que o Prefeito lamenta e reclama é que o Prefeito arruma 
hoje e essa molecada hoje ou amanhã vão lá e destrói. Outra coisa 
que eu pedi, e também quero dizer para os Vereadores que não 
fica isso como obrigação do líder do Governo, algumas mensagens 
eu tenho que levar. Foi um pedido do Ver. Jorge, foi a roçada no 
pórtico de entrada do município, que também foi executada. Agora 
eu não estou aqui, para defender o Secretário de Obras, agora é 
muito difícil, é muito difícil Vereadores, com o número de 
servidores que ele tem hoje, é praticamente impossível é 
praticamente impossível e eu estive hoje conversando com meu 
Prefeito, e pedi que o Prefeito desse uma olhada, nós sabemos 
que Glorinha ainda está num privilegio, porque nós viemos 
cercados e a choradeira de todos os Municípios é triste é 
sistemática, e aqui eu não vejo o Ver. Ademar criticar o Governo 
Federal, no qual eu votei na Presidente Dilma, está enforcando, 
está exterminando com os Municípios, está é a grande verdade. 
Porque tudo é o Município quem tem que fazer. Agora a 
arrecadação, a concentração fica só lá pra cima, para distribui para 
esses sócios da Petrobras, então Ver. Ademar eu quero dizer que 
eu assumo o meu papel, já vou concluir Presidente, a vaca tossiu e 
a Presidente sumiu, era isso meu muito obrigado. Retoma o uso 
da palavra o Ver. Flávio: Ver. Almiro eu vou fiscalizar trabalho vou 
fotografar como fiz e não só isso, eu vou publicar o concerto 
agradecendo o trabalho do Prefeito. Eu vou fazer isso, porque isso 
sim é fazer a minha função, eu fiz o meu trabalho, vocês me 
ajudaram a fazer o meu trabalho, por unanimidade, isso eu resolvi, 
eu vou dar o retorno. E quero dizer aos nobres o nosso ato público 
está mantido e eu reforço aqui o convite nós vamos as 16hs no dia 
15.03, num domingo na praça. Pacifico a político, nós não vamos 
aceitar bandeira de partido político porque esse movimento é das 
pessoas. É obvio que nós somos pessoas também né, então nós 
estaremos lá, todos estão convidados. Dia 15/03/2015 as 16hs, no 
centro da cidade de Glorinha. Muito obrigado. Sr. Presidente: não 
havendo mais inscritos nas Explicações Pessoais eu encerro a presente 
Sessão, e quero agradecer a presença de todos, junto aos colegas 
Vereadores de Glorinha, e convidar para a próxima Sessão Ordinária, no 



dia 23 de fevereiro de 2015, as 18hs no Plenário Jose Marques Cardoso, 
aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Muito obrigado.   
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