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Ata n° 020/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, realizada no dia quinze 
de junho de dois mil e quinze (15/06/2015), às dezoito horas (18h), na Avenida Dr. Pompílio 
Gomes Sobrinho, nº 23.990, 2º andar, Centro - Glorinha. Presidente: Carlos Leonardo Vargas 
Carvalho; Vice-Presidente: Jorge Fagundes da Silva; 1° Secretário: Jose Flávio Ckless 
Soares, 2° Secretário: Ademar de Oliveira. Compareceram os seguintes Vereadores: José 
Ferreira dos Santos, Delmir Euclides de Mello Maciel, Jairo Assis da Silva, João Carlos 
Soares. Senhor Presidente: Invocando a proteção de Deus declaro aberta a Sessão Ordinária 
do dia quinze de junho de dois mil e quinze, solicito ao 1º secretário que faça a leitura de um 
versículo bíblico. 1º Secretário: Salmos capitulo 123, verso 04. Sr. Presidente: Obrigado Ver. 
Flávio, agradeço a presença de todos, colocamos em discussão a Ata da Sessão Ordinária Nº 
019/2015, coloco em votação a Ata n°019/2015, Aprovada por unanimidade a Ata n°019/2015. 
Peço 1º Secretário que faça a leitura dos Expedientes Recebidos. 1º Secretário: Expedientes 
Recebidos para sessão do dia 15/06/2015, Pedido de Providências N°020/2015 de autoria do 
Ver. Ademar; Moção de Pesar ao Sr. Jorge Antônio Pereira; Moção de Pesar ao Sr. Sadi 
José Rosa; Convite- Sec. da Juventude, Cultura, Turismo e Esportes do Município de 
Glorinha. Convite- Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia 
Legislativa; Convite- Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia; Ofício 
N°26/2015 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Sr. Presidente: Peço ao 1° 
Secretário que faça a chamada para inscrição para discussão referente aos Expedientes 
Recebidos. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra nos Expedientes Recebidos 
na seguinte ordem: vereadores do PP, PTB, PMDB, PSDB, PSD e PDT não consta vereador 
inscrito. Sr. Presidente: Não havendo vereadores inscritos passamos para Ordem do Dia, Pedido 
de Providências N°020/2015 de autoria do Ver. Ademar que dispõe de cinco minutos. Faz o uso 
da palavra referente ao Pedido de Providências N°020/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente, 
senhores membros da mesa, senhores vereadores, nossas secretárias, nossa Diretora, nosso 
motorista, nosso amigo Flávio, o outro moço lá que nos visita hoje, boa a noite. Sr. Presidente 
trago este Pedido de Providências para essa Casa no sentido de resolver uma pendencia, uma 
situação aonde Glorinha já não é mais como era antigamente, Glorinha tem empresas pesadas, 
tem funcionários que trabalham em três turnos, e a poucos dias atrás Presidente e como é de seu 
conhecimento, colhendo um abaixo-assinado para a construção de um poço artesiano que possa 
suprir a necessidade de mais ou menos trinta moradores em um raio de duzentos e pouquinhos 
metros, a qual essas pessoas me cobraram “Vereador eu desço na entrada da Estrada Campo 
da Várzea em uma escuridão total a uma hora da madrugada, e eu venho de lá até minha casa 
em uma total escuridão, um dia, dois, três, até que um dia vai acontecer que alguém vai me 
esperar sou uma mulher”, e fora outras pessoas que se alternam ali nesses horários, e ai eu tomei 
por bem vir até aqui nesta Casa fazer este pedido de providências para que o Município tome a 
iniciativa de colocar a iluminação pública que é direito do cidadão, principalmente o que trabalha, 
que contribui com os impostos do nosso Município, levar o bem estar que nada mais é de 
obrigação de nós como Município, ver o bem estar da nossa comunidade. Então é neste sentido 
que trago a essa Casa este pedido de providências e que seja realizado o mais depressa possível. 
Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. 
João: É importante seu pedido, só que pelo visto devia ser de outra maneira para que o Município, 
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ou melhor que a concessionária colocasse rede de baixa tensão porque naquele trecho da Várzea 
até lá em baixo não tem rede de baixa tenção, eu conheço bem a área ali então seria a colocação 
da rede de baixa tenção e após as luminárias, onde tem a baixa tenção pelo que eu sei, ali tem 
as luminárias e já ocorreu em uma outra oportunidade das pessoas me reclamando no bate papo 
do facebook a gente conversou e ele entendeu que seria a questão da concessionária colocar a 
rede de baixa tenção, então acho que o seu pedido de providências seria para que a empresa ou 
o Município viessem a colocar a rede de baixa tenção para ai sim colocar as luminárias, mas 
votarei favorável. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da 
palavra o Ver. Flávio: Quero aqui agradecer pela sessão do espaço e aqui lembrar aos pares 
que está em aberto o relatório que nós poderemos, e quisermos entregarmos ao Secretário de 
Minas de Energia deste Estado para que ele faça um contato com a companhia energética que 
atende este Município e na visita que fizemos lá ficou aberto então se existe a necessidade de um 
procedimento anterior que o nobre vereador apela e quem sabe esse é um item do nosso relatório, 
todas as questões que diz respeito a energia elétrica do nosso Município nós estamos com a porta 
aberta do Gabinete do Secretário das Minas de Energias, que lá fizemos uma visita eu o Ver. 
Leonardo Presidente desta Casa, Ver. Jorge e o Ex-Prefeito Dorival, está em aberto quero dizer 
que está em aberto, que nós podemos fazer a relação dos nossos pedidos e quem sabe poder 
resolver a questão aqui da comunidade de uma forma bem rápida inclusive. Então venho aqui 
nesta tribuna lembrar ao nobre vereador que está em aberto, lembrar também ao Ver. João que 
está em aberto todos os procedimentos necessários, e até agora não entregamos nenhum, mas 
que a porta do Gabinete está lá, ele é Secretário de Minas de Energia do Rio Grande do Sul, mas 
quem sabe um telefonema dele a companhia da RGE poderia de alguma forma se tornar em um 
passe de mágica e sabemos que isso acontece na política. Muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Ademar: Obrigado Ver. Flávio, na realidade ali é uma situação diferente, bem em 
frente da entrada em frente as terras da Celgon têm um transformador e a energia atravessa por 
dentro de um campo para chegar até lá, evitando a curva o que poderia ser colocado o 
transformador bem na esquina e seguido pela estrada como de fato tem que ser. Agora isso não 
é de minha alçada essa situação, eu vejo porque aqui quem vai para a Fibraplac foi pedido pela 
a Câmara de Vereadores muitas vezes para colocar a iluminação pública e foi arguido no 
momento que não tinha, que era só alta tenção, o que foi feito o Município providenciou a baixa 
tenção para poder colocar as luminárias, como de fato foram, e depois o Município providenciou 
a calçada que está ficando maravilhosa com exceção dos postes que tem que ser mudado para 
mais na beirada porque se não a pessoa bate de cara no poste, principalmente as pessoas cegas 
né. Enfim ali não compete a mim fazer eu faço o pedido para que o Município proceda na maneira 
correta de realizar, pedindo para RGE puxar a rede então pela estrada e é isso que estou pedindo 
ao Executivo para favorecer aos cidadãos que ali transitam. Sr. Presidente: Colocamos em 
apreciação do plenário o Pedido de Providências N°020/2015 de autoria do Ver. Ademar, 
Aprovado por unanimidade. Dando seguimento a nossa ordem do dia passamos para a Moção 
de Pesar a família de Sadi José Rosa, vereador proponente, Ver. Flávio dispõe de cinco minutos. 
Faz o uso da palavra referente a Moção de Pesar o Ver. Flávio: Sr. Presidente quero saudá-lo 
juntamente com os pares desta Casa, o nosso corpo de colaboradores, a assistência na pessoa 
do Seu Flávio Rosa. Presidente sempre que viemos a tribuna para fazer uma Moção de Pesar, o 
próprio nome diz né e talvez seja um expediente que nenhum vereador gosta de fazer, mas na 
nossa vida, na nossa existência ela acaba e nós vamos para um outro plano, e vamos quem sabe 
e tenho certeza que é o caso do Sadi que é o homenageado já está lá acompanhado lá do pai 
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dele, nosso pai espiritual que é o senhor Jesus Cristo. E eu trouxe agora no passamento dele 
ocorrido agora no último dia quinze que eu não estava em Glorinha, mas fiquei sabendo através 
das redes sociais e ali fiz uma postagem e agora aqui vou fazer um depoimento pessoal, a Moção 
de Pesar já foi lida, as evidencias dele como cidadão aqui de Glorinha que nos ajudou a elevar 
também o nome desta Cidade quando ainda nós nem éramos um Município e ele com a sua 
aptidão, sua habilidade futebolística no País do futebol diga-se de passagem ele era um motivo 
de muita alegria para nós todos, e eu era menino ainda e o Sadi juntamente com o Flávio que está 
aqui no nosso plenário, e a cada domingo eles nos davam uma alegria. Quarenta e cinco, 
cinquenta anos atrás era diferente, o futebol nesta região aqui do Estado era praticamente um 
divertimento de todas as famílias, nós tínhamos a missa de manhã e à tarde o futebol, o Ver. 
Almiro foi protagonista muitas vezes também dessas alegrias que nós cidadãos brasileiros, que 
ele também foi um grande atleta e nós já sabemos disso, juntamente como outros tantos desta 
Cidade. Mas eu me refiro justamente ao Sadi porque ele era excepcionalmente diferente, ele 
jogava um futebol maravilhoso, lindo de se olhar e que contagiava não só ele como o irmão dele 
que está aqui que formavam uma dupla maravilhosa, ou seja o Sadi e o Flávio em campo era 
alegria na certa, ele era acompanhado de bons jogadores, mas me refiro ao Sadi porque ele foi 
de fato uma pessoa que se dedicou a isso, ele não foi um profissional do futebol porque teve que 
atender a vontade da família como produtores rurais eles tinham as atribuições e ele inclusive nos 
domingos a tardes, e nós os meninos ficávamos do lado direito do campo olhando para o campo 
porque eles tiravam leite na hora do jogo então nós ficávamos ali secando eles vindo correndo 
para dentro do campo ele e o irmão dele que vinham correndo para dentro do campo levantando 
quero-quero para chegar no vestiário se fardar porque o jogo já tinha iniciado, muitas vezes 
aconteceu isso. Então quando eu falo isso me emociono e me levanta lá dos pés até minha cabeça 
porque me lembro de quando eu era criança, e não foi só eu, foi muitas pessoas aqui nesta Cidade 
muitas pessoas que viveram essa época que este homem protagonizou. Então agora neste 
passamento dele eu não posso deixar de eu como vereador e ele como sendo motivo de alegria 
para mim, eu não posso deixar de fazer essa referência a família dele neste momento do seu 
passamento. Então eu quero na verdade prestar esta homenagem nós da Câmara, nós todos 
queremos prestar essa homenagem Flávio a teu irmão e a vocês todos, a tua mãe que está 
conosco ainda que ela saiba que este Município de forma alguma deixa de reconhecer os seus 
cidadãos, e que tu leves a ela os sentimentos desta Casa, dos nove vereadores, e do corpo de 
colaboradores. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da 
palavra o Ver. Jorge: Não poderia de deixar aqui registrado o passamento do nosso amigo Sadi, 
eu não tive a oportunidade de conviver com ele ao mesmo tempo que o Ver. Flávio talvez tenha 
convivido, de alguns anos para cá que eu tive mais relacionamento com o Sadi, e muito, muito 
próximo sou do Flávio que é um irmão que eu tenho, irmão aquele de todas as horas, de sempre, 
uma parceria de família mesmo e nós ficamos refletindo sobre tantas coisas que essa vida nos 
oferece, aqui o Flávio relatando fatos, que movimentaram Glorinha durante os anos, e cada um 
dando a sua contribuição para que tudo acontecesse, para que nós chegássemos aonde 
chegamos, e vejam como é importante aquelas famílias que fizeram com que essa Cidade exista, 
com que este Município seja hoje o Município de Glorinha, as pessoas que lá ao longo do tempo 
vieram construindo essa comunidade, vieram construindo uma história que nos leva a chegar 
aonde chegamos, então como é importante a contribuição de cada um de nós, a participação de 
cada um de nós na construção de um povo, na construção de uma cultura na conservação das 
nossas raízes. Então isso hoje nós refletindo aqui, lembrando da pessoa do Sadi, das 
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contribuições que ele teve com Glorinha, com seus amigos, com sua família e cada vez 
precisamos reconhecer mais de que cada um de nós, de que cada partícula daquilo que fazemos 
é importante para a nossa sociedade e nós todos passamos, somos filhos desta terra e tem uma 
hora que ela pede este corpo, que eu sempre digo que o corpo é a casinha da alma, que no 
momento que nosso corpo não suporta mais essa carga de viver aqui nesta dimensão, nós 
estamos passando para outra dimensão, aonde a nossa alma deixa este corpo e ela passa para 
outra dimensão que nós sabemos. E nós que temos religião e que acreditamos e que somos filhos 
de Deus, nós acreditamos que nós não morremos para Deus, nós morremos aqui para essa vida 
terrena, mas que nós passamos daqui para uma eternidade, e infeliz daquele que não acredita 
que nós temos outra vida além desta, e eu tenho certeza que nós temos. Eu vi hoje uma 
reportagem na RBS notícias de manhã onde queimou uma casa se não me engano foi em Caxias, 
e que lá na parede daquela casa tinha uma imagem de Santo Antônio, queimou a casa e tinha um 
filho excepcional, a mãe chamou e o irmão foi lá e salvou aquele excepcional que estava na 
cadeira de rodas, tiraram e para a surpresa dos bombeiros que chegaram lá e apagaram o resto 
do fogo estava a imagem de Santo Antônio aonde somente o local da imagem que não foi 
queimado. Isso pode pegar no site da RBS que vocês vão encontrar, uma casa totalmente 
queimada, e não era uma imagem de metal era uma imagem de papel, um calendário com a 
imagem de Santo Antônio, então acho que felizmente nós temos sim uma outra dimensão, uma 
outra vida, e é assim que precisamos viver e com certeza não só o nosso amigo Sadi, mas o Jorge 
também que nos deixou por um tempo e está nesta dimensão, e Deus estará cuidando deles com 
certeza. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. Delmir. Faz o uso da palavra o 
Ver. Delmir: Eu não podia deixar de dar uma palavra e dizer para seu Flávio que o senhor sabe 
que meu sentimento é muito grande porque eu gostava demais do seu Sadi, e de muito tempo, e 
naquele breve instante que passei na Prefeitura ele estava sempre me visitando ali no Gabinete, 
então a gente teve uma relação mais próxima e tudo que o Ver. Jorge disse aqui é verdade né, a 
gente fica vendo as pessoas indo assim, e hoje foi um dia em que chorei de montão e vou chorar 
de novo me lembrei da minha mãe isso é uma dor seu Flávio que não tem nada que tire ela, e a 
hora que vem a gente não aguenta. É coisa mais triste que existe, o seu Sadi estava aqui com 
nós e de repente igual minha mãe o Ver. Jorge acompanhou tudo né vereador e o senhor sabe 
que um dia eu vou fazer uma Moção para o senhor ou o senhor fazer para mim, o senhor 
acompanhou até o finalzinho. É uma coisa assim que estava junto com a gente e de repente não 
está mais, e hoje me deu uma saudade, uma saudade e eu vou muito pouco no pai porque quando 
chego lá estou vendo minha mãe, e a última vez que me lembro bem dela a minha mulher estava 
lá, a Jussara estava lá e fui buscar ela lá na mãe e estava um dia quente, e fui dar um beijo na 
mãe ela estava suada e eu disse está toda suada, era para mim ter lambido ela toda, a gente tem 
que aproveitar as pessoas em quanto elas estão aqui, e seu Flávio pode ter certeza que meu 
sentimento é igual do vereador proponente e meus parabéns Ver. Flávio porque a gente sabe o 
que é uma dor de quando a gente perde uma pessoa assim próxima. Sr. Presidente: Ver. Flávio 
concede uma parte ao Ver. e Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e Presidente 
Leonardo: Todos nós se emocionamos neste momento, mas não posso deixar de deixar aqui 
minha mensagem, o meu pesar ao Flávio Rosa e aos familiares, aonde e tenho uma a proximidade 
muito grande através do restaurante ali, da Cantina, e o Sadi quando nós olhávamos ele parecia 
um guri, com 72 anos mais no dia-dia almoçava conosco ali na cantina e o prato dele era fruta, 
salada, um franguinho, nada de gordura, nada de comida pesada, sempre se cuidando e 
preocupado com a saúde, a aparência de um jovem e espirito também, empreendedor e jovem, 
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então quero deixar aqui meu fraternal abraço, um voto de pesar a toda família e que a paz fique 
reinando no meio de todos vocês, que o amor de Deus sobre todas as coisas e que o coração de 
vocês se sinta mais confortado no passar dos dias da perda do irmão que era tão querido. Sr. 
Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: 
O Ver. Flávio fez uma explanação muito bonita, o Ver. Jorge também fez aqui uma pregação, 
acreditando naquilo que nós acreditamos e o Ver. Jorge sem dúvidas nenhuma é um dos católicos 
mais praticantes deste Município. O Ver. Delmir também veio aqui e demostrou todo seu 
sentimento, toda sua emoção, e por esses momentos infelizmente também já passei. Mas eu 
quero Flávio que você hoje está representando teu pai que nos deixou a muito tempo, tua mãe 
para nossa alegria ainda continua no nosso meio e tu hoje é o baluarte do seu Osvaldo na 
Glorinha, tu és um ponto de referência e realmente como disse o Ver. Flávio o Flávio e o Sadi 
eram uma dupla, eram irmãos gêmeos e eu também praticava esportes naquela época e tinha 
uma admiração muito grande, e antes de eu conhecer o Sadi eu sabia da fama do desempenho 
do Sadi dentro do futebol aqui no Glorinha e nas imediações aqui na grande Gravataí. E eu um 
pouquinho mais novo, pouquinha coisa, e depois o Flávio já tive o prazer de acompanhar já 
próximo nossas idades que são mais ou menos equivalentes, então Flávio eu lamento, nós 
ficamos entristecidos, eu tomei conhecimento hoje que o Presidente da Casa me falou hoje à 
tarde que o Sadi tinha falecido, eu fiquei triste e evidentemente se eu tivesse o conhecimento tinha 
acompanhado, dado um abraço de pesar para a família, mas eu quero em teu nome Flávio 
agradecer o carinho de toda tua família e neste momento de dor dizer que eu agradeço muito por 
tudo aquilo que o Sadi fez pela nossa Glorinha e por que não dizer por Gravataí que uma época 
era um Gravataiense ele era um oriundo de Gravataí, meu profundo pesar Flávio e que essa dor 
que está carregando infelizmente já carrego e isso é como disse o Ver. Jorge é o nosso fim, é a 
nossa trajetória e não tem como escaparmos disso, uns mais cedo outros mais tarde, mas este é 
nosso caminho e queira Deus que nós possamos do lado de lá alcançar a graça do nosso criador. 
Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. 
Ademar: Na realidade tive o privilégio de conhecer o Sadi jogando futebol e poucos aqui, o Ver. 
Almiro conheceu, o Ver. Zequinha conheceu talvez porque morava perto, e os meninos aqui mais 
jovens talvez não tiveram esta oportunidade. Realmente ele era bom de bola, realmente ele era 
uma pessoa, um fenômeno, e eu encaro a morte com naturalidade, eu perdi minha mãe dia vinte 
e seis de abril de 2012, três anos fez agora, natural, meu pai, enquanto os filhos enterram os pais 
está tudo bem o pior é o contrário, mas qualquer perda é de se lamentar porque com a morte 
ninguém acostuma. E o Sadi era de um tempo aonde ele se destacou no futebol nas amizades 
que tinha, juntamente com o falecido Gumercindo aonde ele com certeza está lá proseando com 
o Gumercindo que deve continuar com aquela malandragem, com o falecido Valdemarão que era 
muito bom de bola, e o Flávio conheceu, o Ver. Almiro, e com o Pedro Chark, todos eles falecidos, 
e o Labanca que foi o melhor goleiro que apareceu talvez aqui pela redondeza de Porto Alegre 
para cá que vive até hoje com muita saúde, ele faz parte da igreja universal que seguidamente eu 
me encontro com ele e por Gravataí o goleiro Labanca que atacou aqui em Glorinha no Portão e 
por todos os lugares ai. Minhas condolências eu soube, muito importante as redes sociais que eu 
soube pelas divulgações do Ver. Flávio da morte do Sadi, quando já não tinha mais como eu 
participar eu sempre digo que aquilo que faz de bem para a pessoa faça em vida porque depois 
não tem como, o Flávio fez em vida e está fazendo reconhecendo agora após a morte dele, que 
Deus o tenha e que a família encontre o consolo desejável. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede 
uma parte ao Ver. Jairo. Faz o uso da palavra o Ver. Jairo: Quero aqui também deixar meu 
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fundo pesar ao seu Flávio pelo falecimento do seu irmão Sadi que eu conheci bastante ele através 
dos outros o que ele fazia, que jogava muito bem, mas o que eu conheci por pouco tempo foi uma 
ótima pessoa, então quero deixar aqui meu profundo pesar, porque eu acho que todos nós, é este 
lado também, a gente se emociona, a gente sabe que é assim com todas as famílias, mas quero 
dizer uma coisa que o Jorge disse aqui que existe outra vida e eu sou um cara que acredita nisso, 
e nós temos que acreditar porque se não acreditar somos uma pessoa perdida, então o cara tem 
que acreditar sim neste tipo de coisa e eu acredito, e tenho certeza Flávio que ele está do lado do 
pai dele, e como a mãe do Delmir também ela está bem com certeza, só que a gente tem que 
passar por isso, por este pedaço que ninguém quer passar, todos nós aqui ninguém quer passar, 
mas com certeza um dia alguém tem que passar e a gente vai passando. Sr. Presidente: Ver. 
Flávio concede uma parte ao Ver. José Ferreira. Faz o uso da palavra o Ver. José Ferreira: Eu 
não poderia de deixar de me manifestar aqui também, as minhas palavras Flávio, eu não pude 
acompanhar o sepultamento porque eu tinha um outro compromisso estava levando uma pessoa 
doente tive que sair a seis horas da manhã e só cheguei as duas da tarde naquele dia, a noite eu 
fui ali mais o corpo não tinha chegado ainda, eu não acompanhei a trajetória do Sadi tanto assim 
que nem o Ver. Flávio e os demais vereadores ai, mas eu acompanhei a vida dele de 1970 para 
cá que nós fomos colegas de trabalho juntos na Planisul durante seis anos e fomos grandes 
parceiros no nosso trabalho, não acompanhei o futebol de vocês que foi o quanto antes, mas ouvi 
muito falar no futebol do Sadi, do Flávio, do Toninho Rosa, enfim de uma turma de bolero aonde 
diziam que o Sadi era destacado né. Então não me resta mais nada do que tu transmitas as 
nossas condolências a seus irmãos, a Dona Maria, aos filhos dele, enfim a toda família, e se 
palavras confortam era isso que nós tínhamos para te dizer, muito obrigado e força Flávio que a 
vida continua para os que vivem. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. João. 
Faz o uso da palavra o Ver. João: É momento de tristeza, eu não cheguei a acompanhar o Sadi 
jogando futebol, mas o teu primo me falava muito dele o Tadeu que jogava contra o Sadi que era 
um excelente jogador e como o senhor falou eles tiravam leite e vinham correndo para se vestir, 
colocar o fardamento para correr atrás da bola. E hoje infelizmente está terminando essa prática 
não existe mais futebol varzeano que existia na época, tinha o Clube União do Capão Grande, 
Tuíste no Passo da Taquara, o Canarinho no Imbiruçu, tinha o Passo do Portão também, Passo 
do Pinto, tinha diversos, eu sou mais jovem não sou daquele tempo mais antigo, mas eu lembro 
muito bem que o Tadeu falava o Sadi é um terror aonde ele jogava sempre marcava gol, e tem 
um fato até para descontrair um pouquinho que uma vez eles foram jogar no Capão Grande e 
tinha o Joãozinho da Terezinha que era miudinho e colocaram ele para marcar o Sadi dizem que 
todas as bolas que cruzavam na área para ele o Joãozinho não pulava na bola ele pulava no corpo 
do Sadi, e naquele dia o Sadi não foi muito feliz porque colocaram um cara para marcar ele, mas 
realmente ele era um excelente jogador e o pouco conhecimento que eu tive com ele aqui na 
Cidade uma excelente pessoa, eu sempre via ele ali pelo banco ou pelo restaurante. Mas Flávio 
sou de uma família de nove irmãos eu já perdi quatro e sei o tamanho da dor e todos nós aqui 
que já perdemos um ente da nossa família. O normal da nossa passagem não é o pai enterrar o 
filho e eu sei que é um momento de muita dor para sua mãe ter que enterrar um filho, mas tu 
deves agradecer a Deus que tu perdeste um irmão com setenta anos, eu perdi dois, três irmãos 
com quarenta e três anos, então é um momento muito difícil, mas tu tens a felicidade que hoje tu 
tens uma mãe centenária e a gente conversou de até de repente na próxima semana poderia a 
nossa casa fazer uma moção Aplausiva porque é a terceira pessoa centenária no nosso Município, 
acho que caberia bem e semana passada eu estive pensando e veio todo este transtorno do 
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falecimento dele ai fiquei um pouco chateado, mas quem sabe na próxima semana a gente entra 
na casa com a moção Aplausiva porque é a terceira pessoa com cem anos nesta Cidade, e tem 
que colocar um quadrinho lá na parede da moção porque é muito importante. Então quero deixar 
aqui meus sentimentos a família, e a vida é assim mesmo infelizmente uns passaram mas tenha 
fé em Deus que alguma coisa tem de melhor para nós na eternidade. Retoma o uso da palavra 
o Ver. Flávio: Eu só queria fazer o fechamento me portando a assistência da pessoa do seu 
Flávio para que ele tenha a certeza que aqui nesta Câmara Flávio nós tratamos de assuntos 
ácidos, difíceis, complicados, mas ficou claro aqui e tu foste testemunha de toda Câmara da 
importância não só do Sadi mas de toda sua família. E quero registrar aqui também que em 
fevereiro deste ano encontrava o Sadi no Banco Sicredi e ali conversando com ele que era meu 
amigo de muito tempo, não era só meu amigo mais meu ídolo e eu tive a oportunidade de dizer a 
ele Sadi tu foste meu primeiro ídolo, e isso eu manifestei na minha postagem por que de fato ele 
me trazia ótimas recordações, então Flávio não só o Sadi mas todos vocês que nos alegraram 
naquela época, agora leve para ti, para tua família que essa Casa aqui não é só uma casa de 
brigas mas uma Casa de reconhecimento também e nós estamos aqui reconhecendo a 
importância do teu irmão aqui na nossa Cidade. Sr. Presidente: A moção de Pesar não vai à 
votação do plenário mas vai assinada por todos os vereadores. Dando seguimento na ordem do 
dia Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Jorge Pereira, Ver. Almiro proponente dispõe de cinco 
minutos. A pedido do vereador proponente o 1° Secretário fará a leitura do histórico da Moção de 
Pesar. Faz o uso da palavra referente a Moção de Pesar o Ver. Almiro: Eu quero neste 
momento, que inclusive antes conversávamos aqui com as servidoras da Casa que a bem da 
verdade hoje é uma sessão um pouco triste porque estamos aqui a lamentar a perda de dois 
cidadãos que enxiamos os nossos corações, tinham uma notabilidade muita grande na sociedade 
de Glorinha, e falando agora do meu grande, meu grande amigo Jorge, andando costumeiramente 
no Município um dia cheguei no Passo Grande e na tenda ali encontrei aquele cidadão ali, alegre, 
disposto, faceiro, sensato querendo dar o melhor de si para os vizinhos que os cercavam, para os 
parentes que os rodeavam, os amigos ali passavam e aprendi na verdade Flávio amar essa 
família, eles não são mais meus amigos, são componentes da minha família, tal o grau de amizade 
e carinho que tenho por eles e eu tenho certeza absoluta que a recíproca é verdadeira. Minha 
querida Flávia tu não tens o reconhecimento do Ver. Almiro, tu tens o reconhecimento desta Casa, 
de todos os vereadores, por que aqui quando dei a notícia que o Jorge tinha faltado, todos os 
vereadores sem tirar um, todos tiveram um sentimento muito profundo, porque é como eu digo o 
Jorge era uma pessoa que cativava, uma pessoa alegre, e eu tenho certeza Flávia que o Jorge 
partiu, mas partiu alegre porque o rastro que ele deixou foi um rastro de felicidade, de 
reconhecimento, de amizade, a toda comunidade a qual ele pertence. Sr. Presidente: Ver. Almiro 
concede uma parte ao Ver. José Ferreira. Faz o uso da palavra o Ver. José Ferreira: Eu não 
poderia deixar de lhe apartear o Jorge eu não conhecia muito, confesso que conheci ele 
superficialmente não tinha uma relação muito profunda com ele, mas sabia que ele era uma ótima 
pessoa, mas a Flávia se criou juntamente com nós lá naquele canto de Glorinha no Passo Grande, 
a Flávia é mais nova tem os irmãos dela mais velho e o pai dela conviveram muito conosco, lá 
naquela volta de Passo Grande passando Miraguaia. Eu quero deixar aqui Flávia, a Raquel e a 
Roselaine, a Roseneide, todos Castro Flores, e quero deixar nosso sentimento como o Ver. Almiro 
falou que é o sentimento da Casa, mais eu quero deixar o nosso profundo sentimento pelo 
falecimento e como eu já falei antes ao nosso amigo Flávio aqui a vida continua e temos que 
levantar a cabeça e tocar a vida em frente, era isso e meus pesares. Sr. Presidente: Ver. Almiro 
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concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da palavra o Ver. Flávio: Gostaria de aqui contribuir 
também dando meu depoimento a respeito do seu Jorge Antônio Pereira. Conheci o Jorge quando 
ele voltou para viver em Glorinha na propriedade da família, a dona Flávio e ele me visitaram lá 
no começo da história da empresa deles e quero dizer aqui que ele não só criou esses quatro 
filhos que estão aqui relacionados, como ele também criou juntamente com ela uma empresa aqui 
em Glorinha, ele era um microempreendedor individual que a cada dia, a cada sexta-feira que eu 
passava em frente a empresa deles estava diferente que eu digo crescendo, então ele não só 
criou uma família, e ela ainda depois de aposentado veio para essa Cidade e fundou uma pequena 
empresa e que crescia e vai crescer e eu tenho certeza que crescerá mais ainda. Então essa 
homenagem se sobrepõe pela coragem do Jorge em sempre querer melhorar e sempre melhorou 
e quem o conheceu desde de o começo que ele abriu a tendinha dele era uma tenda e depois viro 
uma empresa, que era minúscula e a cada tempo ia crescendo, com o trabalho desta senhora, da 
família, do trabalho dele. Então Flávia receba de nós o reconhecimento desta Casa que reconhece 
o trabalho feito pela senhora e pelo Jorge, porque não interessa o tamanho da empresa que nós 
temos na Cidade, interessa na verdade é o quão importante que foi, com dificuldades de vocês 
montando a empresa de vocês que não é tão pequena assim e é fruto de um trabalho de um 
homem abnegado juntamente com sua senhora e seus filhos. Então a nossa alegria de 
homenageá-lo mesmo no seu passamento, essa Casa as vezes precisa fazer isso, estamos 
fazendo o reconhecimento de um homem que inclusive Presidente que ele nunca atrasou um dia 
se quer os impostos da pequena empresa dele quanto no alvará municipal, quanto no alvará 
federal, um homem cuidadoso do começo ao fim e merece muito nosso respeito. Sr. Presidente: 
Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: E lhe 
parabenizo também pela iniciativa de trazer aqui a essa Casa essa pequena homenagem digamos 
assim ao nosso amigo Jorge que partiu e o pouco tempo que vivemos com ele aqui em Glorinha 
nos mostrou um homem íntegro e batalhador e que começou do nada uma pequena empresa e 
ali ainda batalhando e no dia que o Ver. Almiro chegou aqui e deu a notícia eu ainda disse foi uma 
pessoa que não fez nada a mais do que preservar a família dele que batalharam pela sua 
sobrevivência, e eu sou testemunha lá do início deles aqui em Glorinha, da família batalhando 
para fazer de Glorinha talvez o seu último berço e o Jorge nos deixou bons exemplos. Quando se 
chora de saudade é porque essa saudade prova de que muitas coisas boas foram feitas e quando 
se tem saudade, é daquilo que é bom, daqueles bons momentos. E com certeza um dia nos 
encontraremos, e cada um de nós que parte deixa boas obras, é uma arvore que mesmo cortada 
deixa seus brotos a produzir frutos nesta terra, e fica aqui meus pêsames a família enlutada, e 
que Deus ilumine vocês, e que saibam sobreviver essa dificuldade e lembrar que lá em outra 
dimensão ele estará olhando para nós aqui em baixo. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma 
parte ao Ver. Jairo. Faz o uso da palavra o Ver. Jairo: Também venho a essa tribuna aqui mais 
uma vez com meus profundos pêsames a Flávia a esposa do Jorge e os quatro filhos, eu tive uma 
relação com o Jorge pouco tempo mais o que eu tive com ele, foi um homem simples honesto e 
acredito que tudo que ele fez, fez sim por essa família, essa mulher aqui sempre do lado dele, 
ajudando ele, e eu até quando o Ver. Almiro falou aqui na tribuna eu não acreditei porque uma 
semana, duas semanas eu tinha passado lá conversado com ele com todos, e ai quando vem a 
gente acha que é mentira e não é, então nós perdemos sim de uns dias para cá dois amigos da 
Cidade, e quero dizer que sempre que a gente perde essas pessoas o que acontece, sempre 
temos uma palavra que temos que dizer assim ó, eu acredito em Deus e só Deus vai amenizar a 
dor, porque não tem palavras para dizer para quem perde uma pessoa, então assim não existe, a 
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palavra certa para mim dizer para vocês, então essa palavra quem tem pra dizer para vocês é 
Deus, Jesus, Nossa Senhora, então é isso que digo para meus irmão acreditem em Deus nosso 
senhor Jesus que a gente fica sim com aquela angustia sim, mas vai passando o tempo e ai só 
deixar passar o tempo, como disse o Ver. Delmir vem aquela vontade de ver, aquela saudade 
mas acreditem em Deus que um dia nós vamos se encontrar todos nós juntos. Sr. Presidente: 
Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. Ademar: Com 
relação a essa matéria, que não é matéria e é uma verdade e não gostaríamos de estar discutindo, 
trazendo para a tribuna este tipo de matéria principalmente pessoas que nós conhecemos muito 
bem. Em uma ocasião a dois anos atrás mais ou menos o seu Jorge e a dona Flávia fizeram um 
almoço foram na Câmara quando era lá em cima e convidaram nós e eu lembro naquela 
oportunidade eu o Ver. Almiro, o Ver. Jairo estivemos lá, almoçamos fomos bem recebidos e 
ficamos lá em uma grande parte da tarde. Ele seguidamente nos encontrávamos no mercado, no 
centro de Glorinha e as vezes eu passava lá na tenda para conversar, e a tenda que começou 
simplesinha já estava um baita de um negócio. Quero dizer para a família que ele está em lugar 
bom, porque ele foi um homem bom pelos gestos dele, pelo pouco que o conheci eu vi que era 
um homem bom e quero dizer para a família que uns morrem cedo, outros morrem tarde, mas 
morre feliz aquele que cumpriu com a sua obrigação, com o seu dever e ele tenho certeza que 
cumpriu. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Delmir. Faz o uso da palavra o 
Ver. Delmir: Primeiramente quero parabenizar o Ver. Almiro e dizer a família que o nosso 
sentimento é muito grande, pois a gente sempre lembra do Jorge aquele homem sorrindo para a 
gente, ele andava sempre sorrindo acho que nunca vi ele sem estar sorrindo, conheci vocês a 
pouco tempo, mas esse tempo parecia que era uma amizade de muito tempo, e não era, ele era 
uma pessoa muito simpática. E eu vim a tribuna também para dizer que a gente tem o mesmo 
sentimento de todos aqui e pode ter certeza que é o meu também, assim como de todos os 
vereadores. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra 
o Ver. João: Não poderia esperar outra atitude de sua parte porque eu sabia da grande amizade 
que o senhor tinha com o Jorge, sou testemunha disso, e o Jorge e a Flávia eram dois lutadores 
da região do Passo Grande, inclusive fui lá uma vez fazer um trabalho e quando estava na 
Secretaria que tinha problema de umidade na frente do estabelecimento deles que fomos lá fazer 
uma drenagem, ajeitamos o terreno dele ali que ficou muito bom para eles trabalharem e eu fico 
muito feliz em ter contribuído neste sentido e cada vez que eu passava lá, e eu estive poucas 
vezes que eu estive lá na tenda mas sempre era recebido com um sorriso no rosto e a Flávia 
sempre fazendo os quitutes que ela sabe fazer tão bem. Então Flávia leva aqui o meu profundo 
pesar da passagem dele, mas com certeza você vai conseguir vencer essa etapa agora com a 
ausência dele, mas vai manter aquela tenda ali, aqueles produtos coloniais que tão bem faz para 
a nossa Cidade e aqueles eventos que vocês fizeram ali para aquelas pessoas ali da região para 
aquelas pessoas mais idosas infelizmente eu não pude comparecer na data que vocês vieram 
nos convidar, mas que tu tenhas com teus filhos eu sei que é uma parda muito grande do Jorge 
mas fazer o que, a vida nos ensina que ninguém sabe a hora que irá partir desse mundo que a 
gente vive e ir para uma outra dimensão, mas infelizmente a vida é essa e temos que acatar o 
que vem lá de cima para nós, então fica aqui meu reconhecimento Ver. Almiro pela sua iniciativa 
e desta Casa também leva o meu abraço. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. 
e Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: A Flávia e a todos 
seus familiares, quero aqui registrar Flávia todo meu pesar da perda do Jorge que era muito amigo 
do meu avô Gilberto Carvalho do Miraguaia, conheço o Jorge através do vô Gilberto e dizer que 
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Deus conforte o coração de vocês e de toda a família, para que neste período que vocês vão 
enfrentar tenham a benção divina, tenham força neste momento e fica aqui meu sentimento de 
pesar. Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: Então veja bem Flávia o que o Jorge na verdade 
representou e representa para nós ainda, porque o corpo do Jorge se foi mais a história, o nome 
dele estará sempre no nosso meio eternamente não só no seu coração, mas nos nossos corações 
também. O Ver. Ademar falou uma coisa muito importante, o Jorge e a Flávia com todas as 
dificuldades que o pequeno comércio tem eles tinham por habito de sempre fazer um almoço 
comunitário ali para os vizinhos, amigos, para os idosos para o qual eu também me incluía porque 
também sou idoso, mas aquilo era tão importante que se dedicavam para agregar as pessoas, 
então por isto que o Jorge ficou reconhecido por toda comunidade de Glorinha, é um pequeno 
comércio, mas é um pequeno grande, porque eles levaram uma postagem de correios para lá, a 
Flávia e o Jorge iam em busca da felicidade, não esperavam as coisas acontecerem, eles iam em 
busca para que as coisas acontecessem, e por isso Flávia que tu tens que se sentir hoje 
confortável, mesmo com a saudade que está sentindo do Jorge e a saudade que nós sentimos, 
que teus filhos sentem, mas tu tens que ser muito grata pelo legado que ele nos deixou aqui em 
nosso meio, quer dizer é bonito. O Ver. Ademar quando falou aqui que uns morrem cedo e outros 
morrem tarde demais, é um fato o Jorge prematuramente nos deixou, mas também deixou uma 
família bonita, uma esposa guerreira e essa mulher eu conheço é guerreira, essa mulher não é 
de medir esforços, ela dorme quando dá para dormir, tem que estar trabalhando para atender a 
freguesia, está aqui o Ver. Flávio contador da família dizendo que existe uma fidelidade com os 
compromissos muito grandes. Flávia não é muito mais é o que este Poder podia fazer para você 
e sua família assim como fizemos para a família do Flávio que também perdeu o irmão dele, não 
é muito mais é o máximo que nós como vereadores podemos fazer e tenho certeza absoluta que 
fizemos de coração, então um beijo no seu coração Flávia e pode contar com este amigo, não 
com este vereador mas com este amigo que tenho certeza que como os demais aqui também que 
nós todos somos humanos e a nossa vontade é colaborar com todos aqueles do nosso Município. 
Muito obrigado por ter comparecido aqui Flávia e leva essa homenagem que a tua presença é o 
marco principal da família, obrigada. Sr. Presidente: A Moção de Pesar não vai em votação e sim 
assinada por todos os vereadores da Casa. Não havendo mais Vereadores inscritos na ordem do 
dia consulto os vereadores para dispensa das Explicações Pessoais, após a concordância por 
unanimidade está dispensada as Explicações Pessoais na sessão ordinária de hoje. Encerro a 
presente sessão, agradeço a presença de cada um dos senhores e senhoras, e convido para a 
próxima Sessão Ordinária a realizar-se no próximo dia vinte e dois de junho de dois mil e quinze 
(22/06/2015) as 18hs aqui no Plenário José Marques Cardoso.  
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