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Ata n° 021/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, realizada no dia vinte 
e dois de junho de dois mil e quinze (22/06/2015), 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: Almiro 
Alíbio Mödinger, José Ferreira dos Santos, Delmir Euclides de Mello Maciel, Jairo Assis 
da Silva, João Carlos Soares. Senhor Presidente: boa noite, invocando a proteção de Deus 
declaro aberta a Sessão Ordinária do dia vinte e dois de junho de dois mil e quinze, solicito ao 
1º secretário que faça a leitura de um versículo bíblico. 1º Secretário: capitulo 28, verso 19. Sr. 
Presidente: obrigado Ver. Flávio, agradeço a presença de todos, colocamos em discussão a Ata 
da Sessão Ordinária Nº 020/2015, havendo alguma discordância, manifestem-se para colocar 
em votação. Os Vereadores que aprovam a Ata Nº 020/2015 permaneçam como se encontra, os 
contrários manifestem-se levantando. Aprovada por unanimidade. Peço 1º Secretário que faça 
a leitura dos Expedientes Recebidos. 1º Secretário: Expedientes Recebidos para sessão do dia 
22/06/2015, Projeto de Decreto Legislativo Nº 003/2015 de autoria do Poder Legislativo, 
Pedido de Providência Nº 021/2015 de autoria do Ver. Jorge Fagundes da Silva, Convite – 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Convite – 
Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa. Sr. 
Presidente, seriam esses os Expedientes Recebidos. Sr. Presidente: obrigado Ver. Flávio 
Soares, peço que o senhor faça a chamada para os Expedientes Recebidos. 1º Secretários: 
ordem de inscrição para os Expedientes Recebidos, Vereadores do PTB, PMDB, PSDB, PSD, 
PDT e PP. Sr. Presidente encontram-se dois Vereadores inscritos. Sr. Presidente: Ver. Ademar 
de Oliveira o Sr. dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente aos Expedientes 
Recebidos o Ver. Ademar de Oliveira: Sr. Presidente, colegas Vereadores, nossas Secretárias, 
a imprensa que nos prestigia, nossa diretora, nosso assessor jurídico, nosso motorista e as 
pessoas que estão aqui presente prestigiando a nossa reunião da Câmara. Sr. Presidente, 
embora não sendo muitas matérias, e uma delas é as contas do Executivo de 2011, o qual essa 
comissão a qual eu faço parte, já fez o parecer favorável, e um outro Pedido de Providencia do 
Ver. Jorge, é importante será discutido ainda nessa sessão, e o convite oficio circular Nº 
197/2015 e também o convite da Assembleia do Estado. Sr. Presidente nós também temos na 
Casa, embora não estando na Ordem do Dia, mas foi amplamente discutida com os demais 
Vereadores que fala sobre o Plano Municipal de Educação (PME), e terá que ser votado 
Presidente, até quarta-feira, quinta feira no máximo, e nós apesar que faz bastante tempo que 
ele está aqui na Casa, e tive a honra de participar do Conselho, que montou o Plano, e não 
participei da Plenária onde foi discutido os temas finais, mas ele está nessa Casa para ser votado, 
e daí nós os Vereadores se reunimos na tarde de hoje, e fomos enxugar plenamente o Plano. E 
lá dentro conforme tenhamos discutido, permita Sr. Presidente um pouco mais. E desde 
setembro até agora um pouco mais, foi discutido e montado tudo são aí em torno de 14 ou 15 
mil palavras, e veio o Projeto de Lei Nº 019 para essa Casa, e no Projeto nos entendemos por 
bem, no Plano dentro do seu, modelo, fazer pequenas modificações, sugerir ao Executivo que 
pequenas modificações na página 6 e na página 37. Que é aquilo que vem a contemplar a nossa 
sociedade, das coisas boas e que vem a contemplar e respeitar, e que elevam o nome da família, 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

 

2 
Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho n°23.990 – 2º andar – Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 

E-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com  

 

 

nesse município. Essa pequena modificação que nós vamos levar ao Executivo, através de um 
pedido dos Vereadores, que será modificado porque não é tema nosso de nós modificar. Muito 
obrigado. Sr. Presidente: obrigado Ver. Ademar, só a interferência porque o Projeto de Lei 
referido, não estava nos Expedientes Recebidos, ele já entrou numa sessão anterior, e o tempo 
é para os Projetos que foram recebidos na Casa hoje, é questão regimental. Ver. Flávio Soares, 
peço que leia na Ordem do Dia, e que seja retirado o Projeto Nº 019/2015 da Ordem do Dia, que 
será votado numa sessão Extraordinária na próxima quarta-feira no dia 24 de junho as 9:00hs 
aqui no Plenário José Marques Cardoso, então Vereador Flávio Soares peço que faças a 
chamada para a Ordem do Dia. 1º Secretário: Sr. Presidente em complementação aos 
Expedientes Recebidos, convite Rotary Club convida para o Jantar Festivo de pose do novo 
Conselho Diretor, dia 07/06/2015 as 20hs, no Glorinha Futebol Club. Sr. Presidente: obrigado 
pela complementação Ver. Flávio e dando continuidade ao nosso protocolo peço então que faça 
a leitura da Ordem do Dia. Passamos para Ordem do Dia, Ver. Jorge Fagundes possui um Pedido 
de Providência Nº 021/2015, Ver. Jorge dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente 
aos Expedientes Recebidos o Ver. Jorge: Sr. Presidente, colegas Vereadores, nossa 
assistência, uma matéria bastante simples um Pedido de Providência, nós Vereadores 
precisamos estar atentos, a cada detalhe da nossa cidade como no interior do município, e o 
asfaltamento de um trecho frente à escola Coronel Sarmento, nas Contendas, havia uma parada 
de ônibus próximo da esquina, onde lá ainda se encontra o abrigo, construído naquela localidade, 
onde as pessoas esperavam o ônibus diariamente. E como ela estava muito próximo da esquina, 
depois do asfalto foi feito um recuo em frente à escola. Onde ali os alunos, esperam o ônibus, e 
as pessoas me solicitaram a troca daquele abrigo, e ser colocado no recuo onde hoje é a real 
parada do ônibus. Não há mais uma razão para aquele abrigo estar lá, até porque é próximo da 
esquina, onde o ônibus, não pode parar ali atrapalhando a trafegaridade.  Então em frente à 
escola onde está ali o recuo que foi feito pela Prefeitura, para que as pessoas e as crianças, os 
alunos da escola Coronel Sarnento tomasse o ônibus. Então é nesse sentido que eu venho 
solicitar ao Executivo que faça a transferência da parada existente. Conto com os pares da Casa, 
e conto com o apoio do Executivo, para atender à reivindicação daquela população lá daquela 
escola. Obrigado. Sr. Presidente: Projeto Nº 021/2015 de autoria do Ver. Jorge Fagundes da 
Silva. Os Vereadores que tem voto favorável mantenham como se encontram, os contrários 
manifestem-se levantando. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para 
Ordem do Dia, passamos então para as Explicações Pessoais. Solicito ao 1º Secretário que faça 
a chamada para as Explicações Pessoais. 1º Secretário: inscrições para Explicações Pessoais 
na seguinte ordem, Vereadores do PTB, PMDB, PSDB, PSD, PDT e PP. Sr. Presidente constam 
Vereadores inscritos. Sr. Presidente: Ver. Flávio você dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Flávio: prezado Presidente, quero na sua 
pessoa saldar os demais pares da Casa, e o nosso corpo de colaboradores, a nossa assistência 
no Jornal de Glorinha, a família do nosso querido amigo e inesquecível Gerson, Dona Noêmia e 
seus familiares, o Keler, Flávio, Seu Eli, todos que nos dão o prazer da companhia, nessa noite 
que estamos realizando a sessão ordinária. Sr. Presidente a vinda a essa Tribuna, além de fazer 
uma saudação as visitas que recebemos, por um compromisso já anteriormente assumido, eu 
gostaria de pedir permissão ao senhor, para que eu me retirasse assim que eu terminasse a 
minha fala, uma vez que tenho que me deslocar até a cidade de Gravataí num outro 
compromisso. Mas não poderia deixar de maneira alguma aqui de frisar, que você colocasse 
como minhas palavras todas aquelas que forem proferidas pelo Ver. Ademar, daqui a alguns 
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minutos, numa lembrança, justa, sincera aqui desta Câmara, para aquele cidadão que muito fez 
por essa cidade. Dr. Gerson que nos deixa saudade sempre, como cidadão, como excelente 
profissional, inclusive fazendo prestação de serviço gratuita nesse município, falo não só deste 
serviço, mas como cliente dele que fui, e que tenho saudades. Então a família inteira sinta-se 
homenageada por este Vereador, nas palavras do Vereador Ademar que serão proferidas daqui 
a pouco mais. Muito obrigado e boa noite. Sr. Presidente: obrigado ver. Flávio Soares, dando 
seguimento as inscrições, próximo Vereador inscrito Ver. Jorge dispõe de cinco minutos. Faz o 
uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: Sr. Presidente eu quero fazer 
uma saudação a família do Sr. Gerson, ao Jornal de Glorinha, Seu Eli, Flavinho, eu quero aqui, 
conversando com Ver. Ademar a alguns minutos atrás, sobre uma mensagem que tive 
oportunidade de ler, a pedido da família lá na Igreja no dia da Missa de 7º dia, que me marcou 
muito aquele ato onde me foi solicitado a leitura daquela mensagem que eu tenho guardada 
comigo até hoje. Mas nós hoje nesta sessão, nós tínhamos um Projeto de Lei, oriundo do 
Executivo Municipal, atendendo uma determinação do Ministério da Educação e seguindo 
algumas normas que norteavam a Lei Federal, e que nós não podemos fugir dela, mas cada 
município ficou na incumbência de adotar o seu Plano de Educação. E nós sabemos que a muito 
tempo os alunos das Escolas Municipais de Glorinha, não tiveram mais a oportunidade de 
comemorar o Dia Das Mães, Dia dos Pais, uma Festa Junina, uma Festa Pascoal, as nossas 
raízes foram se perdendo, esse Plano muito bem elaborado em partes, com o Poder Executivo, 
com as entidades e o Conselho Municipal da Educação, fala aqui das raízes do município, da 
formação da nossa população, da origem, lindo demais, alguns aspectos falam de onde viemos 
e porque estamos aqui. Mas na hora de educar o nosso aluno, ele joga para cima todas essas 
raízes, com a ideologia de gente. E nós trabalhamos muito em cima deste episódio, destas 
cinquenta e poucas páginas que estão aqui, e numa reunião desta Câmara, com os nove 
Vereadores, e todos nós temos raízes e compromisso com elas. Onde todos os Vereadores 
trabalham de cabeça baixa durante umas duas horas, agora de tarde, em conjunto, não contando 
aquelas leituras e releituras, para aprovar esse projeto e achamos por bem de fazer uma nova 
proposta ao Executivo Municipal para não tirar o direito das pessoas que querem cultivar as suas 
raízes. Acreditamos que tenha 10%, eu acho que não tem 10% do nosso município que seja 
favorável à está pratica da ideologia de gênero. Mas vamos dizer que tenha 10%, e daí nós 90%, 
vãos nos entregar para esta pratica? Vamos jogar todos os valores especificados, aqui nesse 
próprio plano onde o Executivo nos remete. Nós vamos jogar para cima todos esses valores, e 
subir na mesma barca que está algumas esferas do Governo Federal? Para nossa sorte o 
Congresso Nacional, com todos os erros e falhas que passamos pelos votos que damos na urna, 
para eleger os Deputados. O Congresso Nacional não aprovou, na integra como o Governo 
Federal pretendia lançar, e nós tivemos a sorte de nos apegar numa Lei Federal, nos amparar 
em alguns artigos da Lei Federal, para tentar resolver a situação, e o futuro da nossa comunidade 
gloriense. Gente terminou meu tempo, trinta segundos, eu queria poder ter uma noite, mas quero 
dizer aquelas pessoas que eu acredito que é a grande maioria, que não concordam, que nós 
estamos trabalhando para conservar um pouco do que ainda nos resta das nossas raízes, da 
nossa cultura e da nossa religiosidade independentemente de bandeira religiosa, nós queremos 
ter uma comunidade sadia, com direitos e deveres, já ultrapassei meu tempo, desculpa 
Presidente, mas eu não podia deixar de explanar aqui o meu sentimento. Sr. Presidente: o 
assunto é importante então Ver. Jorge, a tolerância faz parte. Próximo Vereador inscrito sou eu, 
peço licença aos colegas Vereadores para utilizar a minha fala aqui da Mesa Diretora. Meu boa 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

 

4 
Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho n°23.990 – 2º andar – Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 

E-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com  

 

 

noite a todos os presentes, colegas Vereadores, nossa assistência, o Jornal de Glorinha, 
pegando um gancho da fala do Ver. Jorge realmente nós temos um projeto na Casa de muita 
importância, que é o Plano Municipal de Educação, que está para ser votado, inclusive nos 
estivemos reunidos hoje à tarde, que está na pauta de hoje, mas após a reunião de hoje nós 
decidimos retirar o Projeto e enviar o oficio com algumas solicitações para o Prefeito, para que 
faça algumas adequações, e faça um retorno para nós que já temos uma sessão extraordinária 
marcada para dia 24 as 9hs, que é o prazo final que nós temos, definido pela Lei Nacional, do 
PME, para as Prefeituras de todo estado e de todo Brasil, este plano define metas e diretrizes 
para educação do município nos próximos dez anos, de existência dos municípios em geral, e 
ali tem metas e diretrizes muito importante. E nós estávamos aqui com a nossa Igreja com alguns 
membros da Igreja Católica, que tem uma preocupação muito grande na questão de gênero. Nós 
não identificamos a palavra ideologia de gênero, o termo ideologia de gênero no nosso PME, 
mas palavras que deixavam a superintender que deixavam próximo a isso. Então nós atentos e 
preocupados, com essa questão com da ideologia de gênero, para dar um breve relato, a 
ideologia seria não poder definir na escola, na educação infantil o que é menino o que é menina. 
Teríamos que chamar de crianças, pelo nome, individuo, ser humano, e não definir o sexo, e sim 
a criança depois da sua formação ela se definir se é homem ou mulher, menino ou menina. Eu 
não sou preconceituoso, respeito e acho que tem que ter respeito pela diversidade, mas no meu 
ponto de vista nos temos que privar e fomentar sim a família, na questão de homem e mulher, 
para nós termos uma cidade, um município, um estado e um país mais ordeiro. Ver. Jorge, lhe 
dou um aparte. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: 
obrigado pelo aparte, Ver. Leonardo, eu vejo que na cabeça de algumas pessoas que tentam 
formar uma sociedade diferente, hoje da forma que vem nos impondo umas coisas, parece que 
a ideia, é criar uma sociedade não de seres humanos, mas sim de animais racionais. Porque se 
dá toda a oportunidade de aprendizado sem conservar nenhum sentimento de ninguém, e se 
nós não buscar a conservação das nossas famílias, a formação de uma criança no seio familiar, 
e a escola mandando um aprendizado extremamente material, nós não estamos formando 
cidadãos humanos e sim amimais racionais. Onde criam-se sem nenhum sentimento, sem 
nenhuma vocação, apenas uma preparação imposta por alguém que quer modificar a sociedade, 
de qualquer forma, em nome de uma minoria, isso nós não podemos aceitar. O Governo tem, 
que se preocupar, um pouco mais com a segurança e deixar a população e bem viver e praticar 
as suas ações. Obrigado. Sr. Presidente: obrigado Ver. Jorge, pelo aparte, pelas considerações, 
então a nossa Câmara de Vereadores está trabalhando bastante, com muito cuidado, com a 
nossa assessoria jurídica, a respeito deste Projeto e a mensagem que nós queremos dizer é 
tranquilizar a comunidade que tem interesse nessas diretrizes que vem sendo sugerida pelo 
Governo Federal para os municípios, a nossa posição que já foi definida em reunião é contrário, 
ao definido ao Plano Municipal da Educação defino por Glorinha. Nós vamos aguardar o Projeto 
vir novamente para ser votado e aprovado e aí sim se for votado ir para Brasília. Quero agradecer 
a presença dos senhores e seria essas as minhas considerações. Próximo Vereador inscrito Ver. 
Jairo Assis, Vereador o senhor dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Jairo: Sr. Presidente, demais Vereadores, nossos assistentes da 
Casa, quero também saudação a família do Dr. Gerson que está aqui, nosso Jornal de Glorinha 
e demais colegas aqui presente, meu boa noite a todos. Eu acho que eu não tenho nem o que 
falar aqui, que todos os Vereadores já vieram aqui e falaram sobre o Projeto. Fala o que todos 
os Vereadores falaram aqui hoje, mas esse Projeto assim polêmico. Nós temos pouca matéria 
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hoje, mas esse projeto é sim um Projeto polêmico, quero agradecer ao Presidente, para a reunião 
que a gente teve com os nove Vereadores, decidir deste Projeto e é um Projeto que não cabe 
emenda dos Vereadores, com o jeito que a gente fez para ele vir certo, então eu acho que foi 
sim uma coisa boa que a gente fez, reuniu todos os Vereadores, para cada um ver o Projeto que 
vai ser votado nessa Câmara futuramente, eu quero dizer pra vocês que isso não para um ano, 
dois, é para dez anos né, não quer dizer que daqui um ano dois não pode mudar né, a gente não 
sabe também. Então eu acho muito importante isso aí, eu acho que nós temos que aquilo que o 
Ver. Jorge falou aqui, a nossa origem aqui do município eu acho que todos nós, e a gente vai 
sim permanecer porque a gente não pode sair fora delas, porque aí tá contra a gente escuta no 
face, então é isso ai, eu quero agradecer a todos vocês de coração o meu boa noite a todos que 
sejam bem vindos a essa Casa. Boa noite. Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito, Ver. 
Ademar de Oliveira, o mesmo dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Ademar: Sr. Presidente referente as Explicações Pessoais, 
referente aos Expedientes Recebidos, eu reconheço que eu ultrapassei um pouquinho porque 
era necessário, muito falado aquele Requerimento haja visto que naquele momento tinha 
pessoas interessadas naquele assunto, tanto é que não ia ser votado, foram embora e não 
ficaram na sessão. Eu costumo dizer que as vezes as pessoas vêm com seus interesses 
pessoais aqui, e ficam aqui o tempo necessário para agradar a si próprio depois se mandam. É 
importante a participação popular o povo vota nos políticos, ele os políticos, depois nunca mais 
aparece na Câmara para ver como o político está se comportando, e não adianta depois cobrar. 
Então eu falei Presidente e agora é o momento certo de falar, porque Explicações você pode 
falar enfim aquilo que o tempo valer. As modificações que vão ser feitas no PME, que foi 
elaborado pelo Governo Federal a Lei Nº 13.005 de 25 de junho de 2014, naquele momento o 
Governo Federal disse o seguinte, vocês têm um ano para se readequarem ao Plano que se 
eleva no mínimo 10 anos, até 2025, mas a partir do segundo ano Sr. Presidente pode serem 
feitas readequações, pequenas modificações, poderá ser ouvida a comunidade novamente, 
primeiro debate é esse, que nós estamos aqui, você foi muito habilidoso em suspender, tirar o 
Projeto hoje e deixar para quarta que vem, e que o executivo Municipal faça as pequenas 
mudanças que nós mandamos para eles dizendo é essas, é aquelas mudanças que nós 
queremos que seja feitas. Ok e tem que vir de lá, não pode vir daqui, porque a Lei não permite. 
Então Sr. Presidente eu queria entrar num outro tema aqui, com relação a família que está 
presente aqui, do Sr. Gerson Vieira, ele veio morar em Glorinha a algum tempo atrás, e eu tive 
o privilégio de conhece-lo, talvez fui um dos primeiros que conheci ele aqui em Glorinha. Gerson 
Vieira nós tivemos uma homenagem a ele, na Câmara de Vereadores lá em cima, com a 
presença da família. E que aqui está a qualificação dele que naquela época não eram Vereadores 
e que estão agora pela graça de Deus, pela graça dos eleitores deste município. Gerson Vieira 
foi um dentista aqui, renomado aqui em Glorinha, tinha um consultório ali em cima do mercado 
Fick. Gerson Vieira não media esforços para atender as pessoas fora de hora, e as vezes 
gratuitamente, Gerson Vieira foi, o primeiro diretor de saúde deste município, ele fez isso 
gratuitamente, ele não cobrava os honorários dele, pelo serviço que prestava ao nosso município, 
pelo amor, como diz aqui a família, em um documento que inclusive, que a dona Noemia, e a 
dona Beatriz, e ela fala em nome da família, desculpe a minha emoção, mas não poderia deixar 
de me manifestar para agradecer aos estimados Vereadores representantes da nossa 
comunidade gloriense, e em especial nosso Vereador e amigo Ademar, pelas palavra de conforto 
e carinho, amizade e elogios, e reconhecimento ao nosso amado e reconhecido Gerson. Pois 
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apesar dele não ter nascido em Glorinha, se considerava de coração cidadão gloriense e assim 
sendo não media esforços para ajudar a tirar a dor dos que a ele necessitassem, fosse no seu 
consultório ou no posto de saúde, onde atuou como diretor. Realmente acho que Gerson já fez 
a parte da história de Glorinha, agradeço em meu nome e em nome dos nossos filhos Leonardo 
e Lis Helena e demais membros da nossa família, por esta linda inolvidável homenagem. Enfim 
eu disse naquela sessão, onde prestamos uma homenagem merecida ao Dr. Gerson Vieira, e 
ele era um homem reconhecido, pelo apelido que ele tinha de elefante, eu disse naquela sessão 
e está gravado em ata. Mas não é elefante pelo sentido de um homem que era enorme de grande, 
mas memória de elefante que ele tinha. Ele via uma pessoa agora, e daqui 20 anos ele 
reconhecia aquela pessoa, ele se lembrava do que ele tinha falado com aquela pessoa. Uma 
pessoa que lidava com a nossa comunidade muito bem. Sr. Presidente: obrigado Vereador só 
lhe interrompi para informar que você tem 30 segundos. Quero dar minha saudação aos filhos e 
viúva, pelo reconhecimento justo e merecido, que a Câmara de Vereadores fez a ele pelo 
trabalho prestado. Pena que não temos hoje na nossa sociedade tantos Gersons né, como 
devíamos ter, prestando serviço como ele prestava, para Glorinha. Nós teríamos uma sociedade 
muito melhor e mais justa. Muito obrigado, Vereador. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: 
na realidade o Ver. Gerson, e eu falava isso a alguns anos atrás na sessão da Câmara, que entre 
as atividades dele, ele era cirurgião dentista do asilo de idosos da cidade de Caxias do Sul, e lá 
ele também não cobrava nada. Como também foi cirurgião dentista do lar da criança excepcional, 
na cidade também de Caxias do Sul. E depois veio trabalhar aqui como cirurgião dentista, do 
posto de saúde aqui e diretor do posto de saúde. Assim como ele exercia a atividade de diretor, 
fazia a atividade de cirurgião dentista sem cobrar nada. Eu também devo dizer que hoje dia 22, 
devo dizer que no dia 19 de junho, por tanto fez 7 anos da sua morte. E eu disse e prometi para 
Dona Noêmia, que o nome dele será lembrado para sempre, pois aquela homenagem que nós 
fizemos foi pequena, simples e humilde, mas nós vamos colocar o nome depois onde todos 
mundo possa passar e ver na placa o nome dele numa rua do nosso município. Isso é um 
compromisso que nós temos com o Dr. Gerson. Agradeço ao Ver. João pela cedência de dois 
minutos, e nós queremos e nós torcemos, para que em Glorinha, que venham morar em Glorinha 
pessoas do naipe do Gerson Vieira, que dedicou que procurou se dedicar, a um povo estranho 
na época, aqui nos éramos um povo estranho a ele. E ele com seu coração bondoso e grande 
que era, se dedicou a um povo estranho e conseguiu as amizades tantas quanto necessárias. 
Tantas quantas hoje o povo fala do Gerson Vieira. Apesar que já faz 7 anos que dia 19 fez 7 
anos que ele faleceu. Concedo uma parte ao Ver. Zequinha. Sr. Presidente: Ver. Ademar 
concede uma parte ao Ver. Jose Ferreira. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o ver. José Ferreira: obrigado Ver. Ademar, eu quero na pessoa da Dona Noêmia, a 
vinda dela e dos familiares, e dizer que Dr. Gerson deixou um vazio muito grande aqui em 
Glorinha, eu tive a oportunidade também de fazer negócio com ele, eu na época fazia negócio 
de transferência de automóveis, e fiz diferenças transferências há ele. E tinha uma amizade muito 
grande. Então quero saudar vocês, e eu não me escrevi porque na hora passou despercebido e 
eu não me escrevi para usar a palavra. Então era isso, o Dr. Gerson fez serviços prestados muito 
bom aqui em Glorinha, como o Ver. Ademar já falou, ele trabalhou gratuitamente, eu sei que uma 
época até se estressou com o Prefeito porque ele foi fazer o serviço e que não tinha dentista na 
hora e ele foi fazer, prestar aquele serviço daquela pessoa que tinha necessidade. E sei que o 
Prefeito não gostou muito, e eles andaram se estressando. Mas era isso, muito obrigado e 
desejar um bom retorno, para suas casas. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao 
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Ver. Jorge Fagundes. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: 
obrigado Ver. Ademar, vê como é difícil a burocracia do Poder Público, eu lembro muito bem que 
naquela oportunidade Dr. Gerson era diretor de saúde, e ele não podia como diretor prestar o 
serviço de atendimento. A burocracia não nos deixa trabalhar as vezes viu, nem sendo para fazer 
o bem. Mas eu quero deixar aqui uma sugestão, quando o Sr. fala em colocar o nome do Sr. 
Gerson na nossa cidade, nós estamos aí esperando projeto sair do papel que é a construção de 
uma nova unidade de saúde. E deixo aqui a sugestão, para que seja colocado como nós 
colocamos o nome do ex-Governador Sinval Guazzelli, no posto de saúde, colocaremos se 
depender de mim e eu estiver aqui quando houver essa oportunidade, deixo aqui a sugestão, 
para colocar o nome do Sr. Gerson nessa nova unidade de saúde. Obrigado pelo aparte e 
parabéns por ter trazido esse assunto para Tribuna. Sr. Presidente: Ver. Ademar de Oliveira 
concede uma parte ao Ver. João Soares. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. João: Obrigado pelo aparte Ver. Ademar, quero deixar aqui o abraço a família 
do Dr. Gerson eu infelizmente não o conheci, mas já conversei com a Sra. Noêmia quando estava 
na Secretária e sei do trabalho que vocês estão se referindo. E como o Vereador Presidente 
falou, tinha que ter mais Gerson em Glorinha né. E concordo plenamente com o Ver. Jorge, um 
futuro posto de saúde, que envolve sobre a saúde, que coloque o nome dele. Ele é muito 
importante para registrar nessa cidade, pelos trabalhos que ele fez, tanto nessa cidade, pelo 
carinho que as pessoas têm a ele. Infelizmente não a conheci, mas fica aqui o meu 
reconhecimento pela família dele. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: só para encerrar 
Presidente, tanto o título de cidadão de mérito e de cidadão honorário deste município, que a 
Câmara de Vereadores e outras Câmara cederam eu posso dizer que eu fiquei fora de 2000 a 
2009, eu fiquei fora da Câmara de Vereadores, então foi um momento oportuno de prestar essa 
homenagem em vida para ele e não foi prestada, e será prestada essa homenagem através de 
uma rua ou nomenclatura do posto de saúde. Encerrando ele conseguiu criar dois filhos, onde o 
Leonardo que está presente é cirurgião dentista. E a filha Laís, é professora pedagoga e 
alfabetizadora escolar e a profissão da Noêmia professora e administradora escolar. Nós 
estávamos falando sobre esse tema aqui, do plano Municipal de Educação, e estava aqui me 
lembrando dos professores que estavam presente aqui, e nós que não somos do metie, nós não 
somos disso, nós somos leigos nesse assunto. Nós estamos aqui pela mão do povo, para fazer 
o máximo de esforço que podemos, cobrando do Executivo, se aliando a eles, para poder pegar 
a melhor matéria possível para a nossa comunidade. Era isso meu muito obrigado Deus abençoe 
a família Vieira e a todos que estão aqui presentes. Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito 
Ver. João Soares. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. João: Sr. 
Presidente colegas Vereadores, nossos servidores da Casa, nossa assistência, já foi falado 
sobre o Plano Municipal de Educação, tendo a certeza na quarta-feira a gente vai aprovar, com 
alguns processos que será feito pelo Executivo, uma coisa que nos vem chamando atenção no 
nosso município e na redondeza, e por aí a fora, o Ver. Jorge acabou de falar, dizer que tem um 
fato na família, a questão de segurança, onde vamos para com a nossa segurança, nosso 
estado? A poucos dias foi assaltado um comerciante ali na Miraguaia, o qual ele acabou, não sei 
qual seria a palavra, o assaltante foi atingido e veio a falecer. Outro dia assaltaram um morador 
na região do Ibiruçu, agora a noite um companheiro aqui no Maracanã veio a falecer. Gravataí 
se vê todos os dias postagem, encontraram uma pessoa que foi atingida por assalto, queima de 
arquivo e tráfico de drogas, então o que eu posso dizer para você sobre a segurança do estado, 
o que que a gente pode fazer, onde é que vamos parar, nossos filhos saem para uma festa, não 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

 

8 
Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho n°23.990 – 2º andar – Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 

E-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com  

 

 

se sabe se eles viram para casa, se teremos essa alegria de voltarem para casa, é uma 
insegurança total. Hoje em dia todo mundo está trancado em casa com medo da segurança, 
onde vamos parar com tudo isso. Vamos torcer para que melhore a situação do pais, do estado, 
para que eles consigam investir mais em segurança, é um problema e muito sério. Vou falar de 
um tema também que aqui se diz nas explicações pessoais, uma ferramenta que nós temos em 
todo pais em todo o mundo, é a ferramenta do Facebook. O Marcos mora lá no loteamento 
popular, semana passada na outra, teve uma publicação, sobre o problema da limpeza da praça, 
e tal. Simplesmente caiu nas redes sociais, na mesma semana, na semana seguinte eu passei 
lá, e estava uma maravilha aquilo lá, tudo rosadinho, tudo bonitinho. Outra que ocorreu uma 
estrada na Vila Nova, sobre uma rua que estava em péssimas condições, e eles procuraram o 
Secretário e ele só enrolou mais de um mês e não resolvia. Eu fui lá conversei com ele e disse 
eu vou no Prefeito agora, e até quarta feira ele vai ter que me prometer que vai consertar essa 
rua. No qual aqui eu quero deixar registrado o agradecimento do Prefeito. Fui na sala dele, ele 
olhou as fotos, e empenhou a palavra que até quarta feira ele faria. E na terça feira ao meio dia, 
o morador me enviou fotos que estava concluída a obra. Foi tão fácil, em questão de uma hora 
e pouca eles foram lá e resolveram. Então a população tem que saber que essa ferramenta 
Facebook, é muito importante, é bom para quem governa, e para nós pessoas normais, 
reclamarem e sabermos o peso que essa ferramenta tem. Sr. Presidente: Ver. João Soares 
concede uma parte ao Ver. Ademar de Oliveira. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Ademar: na realidade vossa excelência explanava e a condição da segurança 
pública nesse estado. A situação que ela vive, e você apontava alguns fatos, e eu fico a lhe 
perguntar, é difícil a polícia estar em todo lugar ao mesmo tempo, como é difícil a polícia está na 
casa dos cidadãos e sabe que horas serão assaltados. No boteco lá da Miraguaia, como o taxista 
que as vezes é assaltado e as vezes é morto, aquele momento é para pegar pessoas, que vão 
armadas, e vão com uma faca, ou desarmadas enfim, acabam assassinando o taxista ou 
assaltando eles. Então é complicado. Nós vivemos num País onde eu estava olhando ali uma 
estimativa, em São Paulo foi construído 10 presídios recentemente, e não foi construído 
nenhuma universidade. Nós temos no estado do RS, apesar que o secretário da educação é do 
meu partido. Mas ele entrou agora a poucos dias, mas não vamos tirar a responsabilidade dele. 
É de cobrar também as escolas estaduais caindo aos pedações, é o tipo de educação que nós 
estamos dando ao nosso povo. Um cidadão que praticou 20 assaltos a carro, ele foi preso pela 
vigésima vez. E essa também é uma questão de leis fracas, frágeis, enfim de lacunas. Leis que 
cobram leis, que deixam lacunas abertas para o ladrão poder escapar, como se fosse uma janela 
aberta nos fundos. Então esse é o pais que nós vivemos. Não é o Pais que nós vivemos, vamos 
cobrar sim, vamos cobrar a segurança sempre. Mas nós temos que entender que a nossa polícia 
aqui não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o ver. João: concordo plenamente Vereador com as suas palavras a polícia não tem 
como estar em dois lugares ao mesmo tempo, e a questão disso é questão de educação também. 
Agora se agravando uma crise no país, onde há desemprego, as empresas parando, e o que 
ocorre isso aí, vai acabar gerando mais violência, entram em desespero. Outro dia eu vi numa 
rede social um pai que foi roubar no mercado para dar carne para o filho. Porque os policiais se 
mobilizaram e fizeram um ranchinho para dar aquele pai, para alimentar seus filhos. Isso que 
está acontecendo no nosso País e o reflexo, mas então vamos esperar que o País melhore. Para 
que venha gerar mais renda, mais emprego, e com isso venha a gerar menos violência. E o 
problema sério no nosso pais é o tráfico de drogas. Destrói as famílias, então quem sabe com 
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mais universidade, com mais ensinamento para essas pessoas, cobrindo as vagas de emprego, 
consiga salvar essa violência. Era isso meu Presidente, bom retorno a suas casas e um boa 
noite. Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito Ver. Almiro, dispõe de cinco minutos. Faz o uso 
da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Almiro: Sr. Presidente e demais 
componentes da mesa, meus colegas Vereadores, eu também quero fazer uma saudação as 
nossas amigas e colegas servidoras da Casa, esse trabalho só vai adiante, com a colaboração 
dos nossos colegas, motorista, jurídico, diretora, servidoras e também quero fazer uma saudação 
a impressa através da Sandra e da Clarice, que nos honra quase todas as segundas feiras aqui 
assistindo o nosso trabalho, fiscalizando o nosso trabalho, a Noemi, a professora Elaine, a mãe 
do nosso Presidente, e deixe de propósito a família do nosso querido e saudoso Dr. Gerson, que 
na verdade todos merecem aqui o nosso reconhecimento. Mas hoje a minha mensagem também 
é para essa querida família, que adotaram Glorinha, como seu berço, se não são glorienses de 
nascimento, são glorienses de coração. E aqui eu fico, peço permissão a família a Noêmia, 
porque se intitulou como representante da família, que toda família tem que ter um representante. 
Mesmo que tenha a união, tem que ter um líder, que é para puxar a corrente. E é uma pena 
como diz o Presidente, que tivesse outro Gerson, hoje Noêmia, nós estamos encontrando 
queridos familiares do Dr. Gerson, nós estamos pagando para que pessoas venham se 
estabelecer no nosso município e vejo que seja muito delicado, então quando a burocracia, 
impede que alguém que queira prestar o seu serviço para aquelas pessoas menos favorecidas 
de uma cidade de um município ele é precário, depois nós temos aqui Ver. Ademar, que temos 
que estar aqui lamentando como diz o Ver. João, da segurança, mas a burocracia faz com que 
essas coisas aconteçam, hoje eu quero aqui  dar meus pesamos ao Ver. Jorge, pois essa noite, 
foi assassinado o cunhado do Ver. Jorge, num assalto ali no Maracanã, eu penso que uma hora, 
de todas as alçadas de todo o governo, municipais, estaduais e federais, repensar, nós ligamos 
um rádio, uma televisão de manhã cedo, costumeiramente eu ligo as 5hs da manhã. Só se vê 
assalto aqui, corrupção ali, um juiz lá que mandou prender, o outro lá que mandou soltar. Um 
Vereador que diz que ganha 15 mil reais e ele é obrigado a participar da corrupção se não ele 
vai morrer de fome. E onde é que está aquele trabalhador comum, aquele que luta diariamente, 
para sustentar a sua família, as vezes tomando dois ônibus, levantar as 4hs da manhã, daí um 
ordinário de um político que se esconde atrás de uma sigla partidária, para usufruir daqueles 
cidadãos que estão trabalhando, sobre os impostos daqueles que estão trabalhando, 
convenhamos está muito difícil, eu quero dizer a vocês que eu não sou tão pessimista apesar já 
dos meus 70 anos, muita luta, mas eu estou começando a desacreditar nos nossos políticos, 
sinceramente alterou-se a ordem. Hoje quem está gozando da mais perfeita ordem é o ordinário 
o vagabundo, é o delinquente, e o prisioneiro é o cidadão de bem. Então até quando nós vamos 
esperar, mas na verdade aos queridos familiares do Dr. Gerson, eu quero parabenizar o Ver. 
Ademar, com essa iniciativa, eu quero também dar a minha pincelada. Eu tenho Ver. Ademar, 
eu tenho uma indicação, que não tem lugar que mais gente vai passar, e ler o nome do Dr. 
Gerson, que seja a rotula que dá acesso à Avenida 4 de Maio. Que casualmente a rotula que era 
o pé da Câmara, que já tem também o nome do Dr. Belinho, ou seja, o Gabriel Rosa, que também 
era dentista, quem sabe Ver. Ademar o Sr. tem toda a liberdade, que não vai ter lugar, o que 
mais vai ser visto o nome do Dr. Gerson que a rotula que dá acesso a 4 de Maio. Tenho certeza 
absoluta que seria o ponto mais lido, o logradouro mais observador. Sr. Presidente: Ver. Almiro 
concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais 
o Ver. Ademar: obrigado pelo aparte, só para descontrair uma parte e a outra é séria, fazer uma 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

 

10 
Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho n°23.990 – 2º andar – Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 

E-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com  

 

 

construção ali no marco tintas a cavoucando lá eu achei uma ampola deste tamanho, do tempo 
que o Belinho era dentista, no tempo que ele era dentista, ele era um cara forte também, 
musculoso também para tirar dente, o cara olhava meio anêmico não. E ai para descontrair, ele 
atendia no Maracanã, lá eu era pequeno, e ele conseguiu laçar o único negro que tinha lá no 
Maracanã, o nego Carlos do Aparício, e o Belinha se abancou a arrancar dente do negão, tirou 
68 na primeira tacada, foi uma loucura eu conversando com ele agora a pouco, eu era 
pequeninho ele atendia no Abílio Wilherbt, a muito tempo atrás, então o negão tinha três carrilha 
de dente em cima e três em baixo. Fiquem com Deus, muito obrigado. Retoma o uso da palavra 
o Ver. Almiro: obrigado Ver. Ademar, já vou concluir e quero dizer que infelizmente, 
prematuramente, o Dr. Gerson deixou, é uma pena, uma vez o Ver. Jorge falou, tem uns que 
morrem tão cedo, e tem alguém que não morre nunca, fica para o resto da vida aqui nos 
assombrando, nos perturbando, nos trazendo tortura infelizmente, o que é bom vai ligeiro, o Dr. 
Gerson tinha que durar 100, 120,0 150 anos, que nossos netos, bisnetos teriam uma mão santa 
para atender por ele. Era isso meu muito obrigado e desculpe se eu me empolguei. Porque 
quando se fala de um homem honrado do quilate do Dr. Gerson, não tem quem não se importe. 

Então era isso meu muito obrigado. Sr. Presidente: Sr. Vereadores não havendo mais 
Vereadores inscritos para uso da palavra das Explicações Pessoais, eu encerro a 
presente sessão, e convido para próxima sessão a realizar no dia dezoito de maio de dois 
mil e quinze (29/06/2015) as 18hs e logo após as Sessão Ordinária, aqui no Plenário José 
Marques Cardoso, muito obrigado, minha boa noite e um bom retorno para suas casa.  
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