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Ata n° 022/2015 

 

Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, realizada no dia 
vinte e quatro de junho de dois mil e quinze (24/06/2015), às nove horas (09h), 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 
Extraordinária do dia vinte e quatro de junho de dois mil e quinze, solicito ao 1º secretário que 
faça a leitura de um versículo bíblico. 1º Secretário: Provérbios capitulo 29, verso 02. Sr. 
Presidente: Obrigado Ver. Flávio, agradeço a presença de todos os vereadores, da nossa 
assistência, o Padre Wilson que se faz presente, a comunidade, os membros do Conselho 
Municipal de Educação, e do Conselho de montagem do Plano de Educação e agradeço a 
compreensão de todos vocês por terem aguardado o início da sessão que nós atrasamos em 
torno de uma hora e vinte minutos, devido as comissões estarem em reunião e exarando seus 
pareceres para colocarmos em votação o projeto nesta Sessão Extraordinária. Peço ao 1° 
Secretário que faça a leitura do oficio que a Câmara de Vereadores enviou ao Executivo Municipal 
de n°089/2015, e na sequencia o parecer da DPM e também o oficio de resposta de n°082/2015 
do Gabinete do Prefeito. 1° Secretário: OF. CM. N° 089/2015, OF. GP. N°082/2015, e Informação 
Eletrônica n°1.728/2015 DPM. Sr. Presidente: Obrigado Ver. Flávio, passamos para apreciação 
da Ordem do Dia, foram apresentadas pelos vereadores duas emendas, uma Emenda Aditiva 
n°001/2015 ao PL N°019/2015, e uma Emenda Modificativa n°001/2015 ao PL N°019/2015. 
Solicito ao 1° Secretário que faça a chamada para inscrição dos vereadores na Emenda Aditiva 
n°001/2015 do PL N°019/2015 para o uso da palavra. 1°Secretário: Ordem de inscrição para uso 
da palavra referente a Emenda Aditiva n°001/2015 do PL N°019/2015, vereadores do PMDB, 
PSDB, PSD, PDT, PP e PTB, consta vereadores inscritos. Sr. Presidente: Solicito que o Vice-
Presidente assuma a presidência pois sou o primeiro vereador inscrito para defender a Emenda 
Aditiva. Vice-Presidente: Ver. e Presidente Leonardo dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente a Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015 o Ver. e Presidente 
Leonardo: Obrigado, quero cumprimentar os colegas vereadores, nossa assistência, a Ver. 
Geani, o Padre Wilson e os demais aqui da nossa comunidade, a Comissão da Educação os 
servidores do legislativo. Nós recebemos o Plano de Educação no mês de maio e durante este 
período os vereadores fizeram as suas analises em particulares e na última semana nós 
começamos a se reunirmos para discutirmos em conjunto algumas questões, e se percebeu que 
nos últimos dias veio à tona aí muito forte a questão da ideologia de gêneros, junto a nossa 
população e ao Estado e com isso nós começamos a ater um pouco mais de um olhar especifico 
a essa questão. Então a partir desses pontos e fazendo a leitura de todo plano que ele consta 
cerca de vinte e duas páginas de introdução, com relato muito grande e muito bem feito da história 
do nosso Município, mas que em alguns pontos nos deixavam um pouco duvidosos, não trazia a 
palavra gênero mais falava na universalização do ensino pela diversidade, algumas questões 
neste sentido. E uma parte na introdução nos deixou um pouco com dúvidas e nesta questão nós 
preferimos mostrar a emenda onde retira toda introdução e diagnósticos do anexo único do projeto 
de lei, então a parte que mais nos preocupava eu vou fazer uma breve leitura que seria a 
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introdução “ter a universalização como primeiro aspecto norteador, implica colocar-se 
explicitamente a favor da diversidade e contra valores e práticas sociais sobre qualquer forma de 
discriminação”. Então toda essa parte que faz a introdução e um relato do Município, nós 
preferimos apresentar a emenda aonde suprime este texto com anexo único da lei e fica valendo 
a partir da aprovação da emenda somente as metas municipais e suas estratégias a qual foram 
aprovadas em audiência pública e em conferencia municipal. Todos os vereadores em 
concordância assinaram a emenda o que acho que mostra a união da Casa nesta causa e isso é 
muito importante quero aqui contar com a compreensão de todos os vereadores para aprovarmos 
agora a emenda e após colocarmos em votação o projeto apresentado pelo Prefeito. Sr. 
Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Ademar que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente a Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015 o Ver. Ademar: Sr. 
Presidente, colegas vereadores, nossas secretárias, nosso motorista, o nosso Assessor Jurídico, 
e as pessoas que aqui frequentam nossa Casa hoje, a comissão que também elaborou que faz 
parte do Conselho Municipal da Educação o Plano de Educação. Sr. Presidente nós recebemos 
aqui o PL N°019/2015 acompanhado de cinquenta e nove páginas que constitui o Plano Municipal 
de Educação, e como vossa excelência falaste aqui na tribuna que os vereadores analisaram 
individualmente cada um na sua vez, porque na realidade tinha apenas um aqui e a gente vinha 
aqui na Casa e olhava, não foi tirado xerox para todos, então culminou no final com uma reunião 
com os vereadores no dia para ser votado, que foi segunda-feira. Antes disso nós recebemos 
documentos, e pressão da nossa comunidade, o documento veio assinado pelo Bispo Diocese de 
Porto Alegre, pedindo ali que nós revessemos, e isso é uma cobrança em todo Estado, talvez em 
todo o Brasil, haja visto que foi votado ontem em muitos Municípios do Estado do Rio Grande do 
Sul, e por este Brasil a fora inclusive na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e na Assembleia 
Legislativa do Estado o Plano Estadual, com uma grande discussão que foi votado lá pela meia 
noite, com cinquenta e três emendas, e aqui nós vemos as contradições e não vou cobrar as 
contradições e sim a emenda que estamos propondo. E a emenda aditiva ela fala o seguinte o 
anexo único, que não consta aqui o anexo único porque não tem, a gente tem um anexo mais não 
único, que diz o seguinte no artigo primeiro parágrafo único: o anexo único referido no caput do 
artigo primeiro compõe exclusivamente das metas estratégicas, ou seja, as vinte, as vinte metas 
que formam as vinte e quatro páginas, e eu falei antes que eram cinquenta e nove páginas com 
anexos, então nós com esta emenda estamos tirando fora ai  e deixando só vinte e quatro páginas, 
aquilo que é essencial, e eu tinha proposto na página cinco onde diz: “ter a universalização como 
primeiro aspecto norteador implicasse em colocar-se explicitamente a favor da diversidade, dos 
valores práticos sociais e de qualquer forma de discriminação”, eu tinha colocado e até esperava 
que fosse, mas desta forma foi mais prático, ter a universalização como aspecto e implica respeitar 
as diversidades, é não ser a favor, a ser obrigado pelo cabresto ser a favor, e sim devemos de 
respeitar, essa seria a medida, então Sr. Presidente, e senhores que estão aqui presentes essa 
emenda veio a calhar, e digo mais a Câmara de Vereadores, se a comunidade não se fez presente 
lá por uma razão ou outra, se os membros aqui não se fizeram presentes foi por uma razão ou 
outra, a Câmara de Vereadores, os vereadores são os representantes legais de toda essa 
comunidade que através de uma procuração, de votos sadio estão aqui para defender os 
interesses da nossa comunidade. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito, Ver. Jorge que 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente a Emenda Aditiva N°001/2015 do PL 
N°019/2015 o Ver. Jorge: Sr. Presidente, colegas vereadores, Padre Wilson, nossa assistência, 
professora Geani, representantes da comissão de elaborou o plano, como os outros vereadores 
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que me antecederam e comentaram parte deste Projeto, nós quando recebemos este plano eu li 
e reli várias vezes, e corri a algumas pessoas para me orientar quem sabe estou errado com 
alguma coisa, mas só tive apoio das pessoas que procurei, várias pessoas me ligando ontem a 
noite eu confesso que de uma determinada hora em diante eu não atendi mais o telefone porque 
eu não tinha condições de falar mais. Este texto que o Ver. Ademar leu e vou ler novamente: Ter 
a universalização como primeiro aspecto norteador implica-se em colocar explicitamente a favor 
da diversidade e contra os valores e práticas sociais a qualquer forma de discriminação. ” Este 
aqui nós tentamos modificar, e até conversamos com o Padre Wilson que está aqui no plenário e 
ele lendo junto comigo e me sugeriu esta mudança aonde agradeço os demais vereadores pela 
adesão desta ideia e foi enviada ao Executivo e não foi aceito. Pois bem aqui fala da origem do 
Município, a origem da população, das nossas raízes, mas este texto joga para cima tudo isso, 
nada disso valeu, e aqui fala que em mil novecentos e seis que a Capela Nossa Senhora da Gloria 
abençoa o nascimento da população, fala das origens das religiões, coisas lindas que se vê em 
algumas partes e parabenizo as pessoas que levantaram este relatório, mas quero aqui agradecer 
a cada um dos meus colegas vereadores por terem assinado esta emenda que nós elaboramos 
juntos, discutindo para tirar fora e deixar somente as emendas porque nós precisamos respeitar 
a população, que tipo de democracia é este aonde as coisas são impostas para nós, para a 
Câmara vem outras vezes de cima para baixo e em alguns casos até de baixo para cima querendo 
impor dessas questões como se o Legislativo não tivesse nenhum poder de modificar, e aqui eu 
quero parabenizar o meu 1°Secretério da mesa pela escolha do versículo bíblico lido hoje que 
realmente com os ímpios governam o povo geme. Mas quero dizer que mesmo aprovando essas 
emendas eu não estou cem por cento satisfeito, mas tem coisas que nós não temos a 
possibilidade de mudar, nós não podemos contrariar a lei federal em alguns aspectos, nós 
precisamos seguir, então nós precisamos algumas coisas acatar, mas nós também podemos 
defender as nossas culturas locais e os nossos desejos, se é que eles têm o direito de dizer que 
nós não podemos ferir o direito de ninguém, então nós aqui estamos reivindicando os nossos 
direitos nós queremos ter o direito de vez e voz, o que parece que estão querendo tirar a qualquer 
preço, corremos riscos de perder recursos? De repente até corremos risco sim, mas a nossa 
população de bem não está à venda, ninguém aqui tem preço, então nós precisamos preservar 
um pouquinho daquilo que ainda nos resta nas famílias de Glorinha. Sr. Presidente: Próximo 
vereador inscrito, Ver. Flávio que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente a 
Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015 o Ver. Flávio: Sr. Presidente quero na sua 
pessoa saudar os demais pares desta Casa, o corpo de colaboradores e assistência nesta 
oportunidade que nos dá o prazer da companhia nos ajudando no processo legislativo da nossa 
Glorinha, muito obrigado e já foi aqui citado o nome de quase todas as pessoas. Sr. Presidente a 
análise do nosso texto neste momento refere-se a emenda aditiva que dá ênfase as 
exclusividades das metas estratégicas, nós recebemos a pedido desta Casa que já foi 
anteriormente lido um oficio aonde a Delegação de Prefeituras Municipais nos dá um 
aconselhamento que aliás está entidade efetivamente vive na assessoria dos Municípios como é 
o nosso caso. Sr. Presidente, a analise aqui é legislativa e é neste ponto que vou ficar porque no 
oficio fala o seguinte lá no final do item três: “portanto quanto a técnica legislativa sugerimos a 
adequação do projeto de lei afim de que o diagnostico não integre o texto da lei, mantendo 
somente metas e estratégias como anexo”, que é o que estamos fazendo mantendo a 
integralidade das metas e estratégicas até lá naquela convenção Municipal. Ocorre Presidente 
que essa Casa é Legislativa, então ela é obrigada a seguir as técnicas legislativas, se nós 
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fossemos uma outra entidade o Sindilojas aqui na frente por exemplo não precisa seguir as 
técnicas legislativas, agora nós somos obrigados a isso, então se o teor do plano na sua primeira 
parte que aliás diga-se de passagem muito bem elaborada, rico em informações e bem 
fundamentados e eu aproveito para externar aqui o reconhecimento a equipe que elaborou o 
documento, mas ele não encontra respaldo na técnica legislativa, por isso meu caro Presidente 
que nós fundamentamos essa emenda, não foi só da vontade deste colégio, foi inclusive da 
vontade, do assessoramento de uma equipe muito bem treinada para essa situação, então meu 
Presidente vou me reportar sobre o projeto de uma oportunidade posterior que haverá daqui a 
pouco, mas assim fundamento meu pedido e meu voto a emenda aditiva antes disso gostaria de 
ouvir a voz do nobre Ver. Jorge. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. Jorge. 
Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: Nós temos aqui tantos documentos para serem explanados 
e que foram lidos, mas quando aqui fala nesse oficio que nós recebemos ontem contrariando 
todas aquelas propostas que foram enviadas por este Poder ao Poder Executivo dizendo que o 
projeto foi totalmente democrático envolvendo toda a população. Mas eu não vi, e também faço 
parte de entidades e não tenho conhecimento dessas entidades terem recebidos um convite oficial 
para essa conferencia, para essa tão chamada democratização, democrático, amplo para todos, 
é para todos ou para todos que tem interesse de detonar com uma população. Ontem eu ouvi no 
Jornal um professor dizer que não precisamos pensar em religião, religião quem quiser que vá 
pregar na rua porque a escola é para educar, em que ponto nós chegamos vereador, em que 
ponto. Eu não consigo admitir que existe educação sem família, porque a educação começa no 
lar e a escola é uma complementação. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. 
Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: Primeiro lugar quero lhe agradecer pela cedência 
do espaço e quero me congratular, com os vereadores que aqui me antecederam, mas 
obrigatoriamente eu sou obrigado a fazer algumas observações, ou seja nós recebemos este 
projeto de lei dia doze de maio de dois mil e quinze que foi protocolado na Casa e como disse o 
Sr. Presidente que nós analisamos o Ver. Ademar também falou esta parte e o que eu não quero 
que nós neste momento tão crucial tão importante, que nós colocamos a alguém qualquer tipo de 
responsabilidade, ou seja concordo com todas as colocações que o Ver. Jorge ponderou quanto 
a organização, a valorização da família, a valorização das religiões concordo plenamente, agora 
não posso concordar até por que segunda feira próxima passada quando nós estávamos em uma 
discussão eu tomei a liberdade de ligar para a Secretária da Educação e passei a ela nas 
condições de Líder do Governo o que estávamos discutindo, e o que estava acontecendo, e ela 
democraticamente disse que não poderia fazer nada porque tinha que respeitar a comissão que 
elaborou o projeto e que foi divulgado através de som na Cidade, costumeiramente que nos meus 
dezoito anos de Casa eu nunca vi convocar expressamente uma audiência pública com 
documentos oficializando o convite para as entidades, e sim através de serviços de som. O que 
eu quero e é minha vontade pessoal e já passei para o Padre que o que eu quero é o que 
queremos e o que essas pessoas estão aqui querendo é definitivamente democratizar e trazer 
neste projeto aquilo que a comunidade de Glorinha pensa e quer, essa é a minha vontade, e não 
quero saber quem pensa ao contrário, o que não quero é atingir ninguém porque o meu direito 
acaba quando começa o direito dos outros. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao 
Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: É muito importante essa discussão que inclusive 
participei daquela audiência pública e um assunto de tamanha importância e pelo que eu vi de 
inclusive desta Casa de nove vereadores compareceram apenas três foi um fato lamentável, e 
temos que nos culpar também se as pessoas não participaram da audiência pública, mas nós 
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vereadores temos culpas, eu me culpo pois participei na parte da manhã e à tarde eu poderia 
desmarcar um compromisso que eu tinha, não, eu achei mais importante aquele compromisso e 
deveria ter participado daquela audiência pública. Então eu também me culpo pela metade do 
turno que não participei que ali tinha as estratégias as metas para serem discutidas, e adicionadas 
algumas estratégias, que foram muito importantes, então agora está aí e temos que aprovar o 
projeto hoje e parabéns ao conselho que elaborou este plano que foi discutido e que o Município 
fez com o pessoal que tem, por que tem Municípios por aí a fora que deu problema que eles 
contrataram uma assessoria pelo jeito alguns Municípios não deu certo e Glorinha fez com os 
recursos que tem e parabéns ao Conselho que fez isso, e é uma pena que na última semana veio 
a discussão da questão de gênero e ai aflorou toda essa discussão que toda comunidade, igrejas 
estão participando mas o nosso projeto de lei apesar que estamos discutindo a emenda não 
consta nada disso. Era isso era esse meu recadinho e que pena, eu lamento realmente por não 
ter participado naquele turno da tarde naquela audiência pública. Sr. Presidente: Ver. Flávio 
concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. Ademar: Na realidade eu não 
soube de quantas pessoas participaram lá da audiência pública, mas sei que tinha bastante 
funcionários da Prefeitura de fora do Município que nem moram aqui, nós temos uma população 
em torno de oito, nove mil habitantes e as pessoas que se interessam por este tema creio que 
chega a chegar a três, quatro, cinco mil pessoas, então claro que tem que ser abrangido também 
com carro de som mas também para as entidades poderia ser através de um convite. Mas todos 
defendem seus pontos de vista aqui, mas o que está em jogo aqui é a família, as famílias deste 
Município, é o nosso povo e aqui diz que o plano está no anexo, ponto o projeto de lei apenas o 
aprova, o conteúdo do anexo deve obrigatoriamente conter as metas e estratégias, mas não está 
restrita apenas só por estes itens pode conter diagnósticos também, podem conter e não 
obrigatoriamente é obrigado a ter, e é que essa emenda exatamente está fazendo. Aqui nós 
estamos representando a totalidade da nossa população que não se fez presente na audiência 
pública como tal estamos procedendo aqui. Vamos votar a emenda, vamos fazer valer se não 
está Casa não teria sentido de existir. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. e 
Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Não ia entrar no 
mérito da questão da conferencia, mas como os vereadores que me antecederam falaram eu me 
fiz presente assim como o Ver. João e o Ver. Jairo e pude observar quem esteve presente também 
então nós sabemos das dificuldades de fazer uma audiência pública e de se convocar a população 
a participar em um momento desses, nós mesmos fizemos uma audiência pública aqui no mês 
passado referente ao saneamento básico do Município uma audiência de estrema importância 
para a população, convidamos Ver. Almiro todas as entidades via convite para essa audiência 
pública então o senhor deve estar esquecido que nos seus dezoito anos de carreira existe 
audiência pública com convites para as entidades, e esteve pouca participação da comunidade, e 
eu estava lá presente e percebi e me chamou atenção sobre o interesse de alguns servidores da 
Prefeitura que são de secretarias distintas da educação, a Secretária da Fazenda, de Governo, 
Administração, entre tantas outras o Meio Ambiente, presentes votando e aprovando as 
estratégias e metas, aquela situação sim me chamou a atenção porque não entendo o interesse 
deles naquela motivo, acredito que deve ter sido alguma convocação interna, algo parecido. Ouve 
votações e eu participei das votações para não abster, mas acredito que o momento nós 
estávamos ali como vereadores mais para ter conhecimento do projeto e se familiarizando da 
proposta que realmente aprova-la, até nem tinha conhecimento que seria daquele formato a 
conferencia. E referente a emenda aditiva também me preocupa e aí eu clamo a nossa 
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assistência, a comunidade de Glorinha que essa emenda lembro que ela pode ser vetada, então 
o veto tem que voltar para a Casa e ser votado novamente o veto do senhor Prefeito Municipal, 
então estamos buscando com as nossas ferramentas todas as alternativas para apresentarmos o 
que achamos correto. Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio: Eu quero votar a falar da técnica 
legislativa que afinal de contas nós não estamos ainda analisando o projeto meus pares, agora 
estamos analisando a emenda aditiva quanto a sua constitucionalidade é isso que estamos aqui 
defendendo. Agradeço todos os apartes que vieram ilustrar seus posicionamentos mesmo sendo 
por um outro caminho, mas eu quero dizer ao nobre Ver. João que eu não me sinto nenhum 
pouquinho culpado de não ter ido naquela conferencia naquela data, culpado me sentiria se não 
pudesse estar aqui hoje analisando como já fizemos em outra oportunidade, aí sim cumprindo a 
minha obrigação legislativa para a qual fui designado por essa comunidade, e eu me senti muito 
bem representado lá na conferencia pelos três vereadores que estavam só que é uma conferência 
aonde iriam comparecer os cidadãos desta comunidade e não o corpo legislativo, então de 
maneira alguma me senti culpado de não ter comparecido, além do que volto a frisar me senti 
muito bem representado. Ocorre que nós temos aqui que tratar deste assunto que é a emenda 
aditiva e em breve trataremos da emenda modificativa e assim nós iremos daqui a pouquinho 
mais então para o fechamento de tudo isso que é a votação do projeto com as alterações aonde 
teceremos comentários que obviamente vou me manifestar a respeito deste texto aqui sobre a 
universalização que está aqui bem claro logo adiante, que ele se direciona para um seguimento, 
a sociedade que inclusive sita quem, só que ali precisamos ter um pouco mais de cuidado porque 
é comum neste País e principalmente no Governo que nos Governa nos últimos tempos, confundir 
as coisas, palavras mal colocadas, posicionamentos mal feitos invertendo valores e ai culminando 
com o que estamos vivendo hoje. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores inscritos, coloco 
em votação a Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015, Aprovada por unanimidade a 
Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015. Dando seguimento na ordem do dia passamos 
para Emenda Modificativa N°001/2015 do PL N°019/2015, solicito que o 1° Secretário faça a 
chamada para inscrição para o uso da palavra referente a Emenda Modifica N°001/2015 do PL 
N°019/2015. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra referente a Emenda 
Modificativa N°001/2015 do PL N°019/2015, convido os vereadores do PMDB, PSDB, PSD, PDT, 
PP e PTB, consta vereadores inscritos. Sr. Presidente: Primeiro vereador inscrito, Ver. Ademar 
que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente a Emenda Modificativa 
N°001/2015 do PL N°019/2015 o Ver. Ademar: Na realidade a gente recebeu o projeto como 
falei antes tem cinquenta e nove páginas, são vinte metas e na meta número seis na página trinta 
e sete no 6.3 diz no projeto, no anexo: “Fomentar a articulação na escola com os diferentes 
espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centro 
comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários”. Bom a 
Emenda Modificativa N°001/2015 do PL N°019/2015 diz o seguinte: “Fomentar a articulação na 
escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos 
públicos, como centro comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e 
planetários, incluindo práticas temáticas atendendo as culturas locais com a livre participação 
popular. ” Que é o que não tinha, é o que não continha ali, e o que se quer? O que se pretende 
com isso? Ao longo tempo senhores vereadores, e senhores presentes foi se abolindo, aquelas 
praticas, aquelas festinhas de São João, Dia das Mães, a Pascoa, e tantas outras, por intervenção 
de pessoas que não compactuam com essas ideias e nós aqui estamos voltando o direito para 
que essa prática seja livre, que as escolas municipais possam ter as suas festinhas, enfim aquilo 
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que era quando eu me criei, quando era criança e participava e ai ao longo tempo foram 
esquecidos e chegou um ponto até, Ver. Flávio que é um crítico e ai não está aqui, claro, vem de 
cima para baixo o Governo Federal que eles querem pouco a pouco, acabar com as famílias da 
seguinte forma, eles querem colocar e existe um projeto lá que felizmente não foi votado e nem 
pode ser, acabar com a figura pai e mãe, e me desculpa Presidente que estou saindo um 
pouquinho mas tem a ver com o projeto da figura pai e mãe na certidão de nascimento da criança 
mas o que é isso? Oque querem fazer com nós? Com as famílias? Então assim a Câmara já está 
se revoltando e indo a favor da comunidade colocando essa emenda ao projeto e ao anexo. Sr. 
Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Jorge que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente a Emenda Modificativa N°001/2015 do PL N°019/2015 o Ver. Jorge: Sr. 
Presidente, assistência, essa emenda que está sendo votada, discutida eu me sinto bastante 
satisfeito porque foi uma preposição minha em uma reunião nossa interna o que foi acatada hoje 
por todos os vereadores, agradeço a cada um de vocês por ter descrevido essa emenda 
juntamente comigo, por estar tentando devolver aos nossos alunos, aos nossos pais o direito de 
participar na escola e dizer aos seus filhos que existe dia dos pais, dia das mães, a pascoa, enfim 
tantas comemorações religiosas e culturais e hoje estão esquecidas, foi no intuito de melhorar, 
amenizar, algumas práticas dentro deste conteúdo Nacional e Municipal que eu trouxe essa 
proposta a essa Casa. Sr. Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao Ver. e Presidente 
Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Eu não fiz minha inscrição 
porque queria lhe apartear como um dos idealizadores que o senhor foi desta proposição, nós 
nesta emenda que está sendo proposta estamos tentando resgatar nas nossas escolas municipais 
todas essas comemorações culturais e festivas e temáticas, a qual estamos se referindo na 
emenda junto a nossas crianças do ensino infantil, ensino fundamental. Nós todos sabemos e 
somos sabedores que que nós estamos em um estado laico, mas temos que também olhar para 
a nossa realidade local de cada Cidade e nós aqui em Glorinha temos o conhecimento e a 
oportunidade de conhecer praticamente todas as crianças das famílias da nossa rede escolar, 
então tem como as Diretoras de escolas, as professoras se houver uma ou outra criança que os 
pais não concordem com aquela comemoração ela comunicar que amanhã, sábado ou tal dia terá 
tal festividade, tal comemoração de pascoa, natal, dia dos pais, dia das mães e informar o seu 
filho o senhor gostaria que participasse, a senhora gostaria que participasse, se não estaria 
liberado não irá ganhar falta, ter o bom senso e saber conduzir essa questão pois das religiões 
que eu conheço que não aceita comemorar seria a religião de Testemunho de Jeová a qual a 
gente sabe que ainda tem uma pequena participação na nossa comunidade, então não vai ser em 
um âmbito de mil cento e sessenta e seis alunos que acho que nós temos, que dois ou três serão 
penalizados e não vão por exemplo poder escrever um cartão para o dia das mães para a sua 
mãe pelos demais. Então aqui acho que é o apelo da Câmara de Vereadores, da Secretaria 
Municipal da Educação, e aqui temos os membros da Secretaria os servidores municipais que 
nos ajudem nesta luta como professoras, para que nós resgatamos essas comemorações nas 
escolas municipais e aqui eu quero parabenizar todos os vereadores por esta mobilização. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: Obrigado Ver. Leonardo pela sua contribuição e por isso 
que nós já colocamos aqui a livre participação popular, nós não obrigamos ninguém a participar, 
mas não podemos tirar o direito daqueles que querem participar, então se apega muitas vezes 
porque uma criança não tem mãe, não tem pai, más todas têm, todas as crianças que não têm a 
mãe biológica têm uma mãe adotiva, um pai adotivo. E pai é aquele que cria, estruí, educa, cuida, 
zela e tem a vocação de construir uma família. Sr. Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao 
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Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: A respeito dessa emenda realmente sou 
testemunho dessas práticas nos colégios os meus filhos participavam das festas juninas, inclusive 
outro dia lá em casa na estante eu tenho uma lembrancinha que a minha filha fez ela tinha seis, 
sete anos reserva do papai uma garrafinha de vinho com detalhes ali, então isso é muito 
importante e me lembro da felicidade deles nas festas juninas onde ela pegou um vestido grande 
da mãe e se enfeitou toda e foi participar lá da festa junina é um momento de descontração deles 
participar daqueles momentos ali, dia das mães, dia dos pais. Hoje na Câmara dos Deputados 
eles tem até as dezessete horas para virem registrar suas presenças no plenário porque estão 
tudo no Norte, Nordeste nas festas de São João hoje, inclusive até na Câmara dos Deputados 
eles estão isentos de até as cinco horas chegar no plenário, então se vê as tradições que existem 
e o nosso Município não pode ser diferente realmente tem o problema do filho do pai estar 
ausente, a mãe estar ausente mas sempre tem alguém que representa pois mesmo o pai não 
estando presente não morando com a filha e o filho, mesmo estando distantes pode fazer o 
trabalhinho e depois remeter para o pai. Então temos que resgatar isso aí na nossa cultura e 
votarei favorável que me subscrevi na emenda, parabéns. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Jorge: Obrigado Ver. João, o seu depoimento e dos demais colegas vereadores mostra que a 
maioria da nossa população preserva as raízes e compactua com essa ideia que está tendo aqui 
a Câmara de Vereadores na modificação da meta seis do item 6.3 deste projeto de lei, e para meu 
contentamento aqui a assinatura de todos os vereadores aqui desta Casa porque graças a Deus 
essa Casa é composta de pessoas humanas, cidadãos, de gente, porque da forma que está sendo 
imposto o plano nós estamos aqui para formar animais racionais e não pessoas humanas, seres 
afetivos. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores inscritos, coloco em votação a Emenda 
Modificativa N°001/2015 do PL N°019/2015, Aprovado por unanimidade a Emenda 
Modificativa N°001/2015 do PL N°019/2015. Passamos para inscrição do PL N°019/2015 de 
autoria do Poder Executivo Municipal, solicito que o nosso 1° Secretário faça a chamada para 
inscrição para discussão do PL N°019/2015 juntamente com as metas e estratégias que ficaram 
compondo o anexo único do projeto, após a aprovação das emendas a qual alterou a redação.1° 
Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra referente ao PL N°019/2015 com as 
respectivas Emendas, na seguinte ordem vereadores do PMDB, PSDB, PSD, PDT, PP e PTB, 
consta vereadores inscritos. Sr. Presidente: Primeiro vereador inscrito, Ver. Ademar que dispõe 
de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao PL N°019/2015 com as Emendas o Ver. 
Ademar: Volto a tribuna novamente agora referente ao Projeto de lei, Sr. Presidente o oficio que 
vem do conselho no dia de ontem e que nós debatemos ontem lá na Casa do Ver. Flávio vejam 
que o primeiro artigo do projeto de lei diz: ”é aprovado o Plano Municipal da Educação com 
vigência por dez anos a contar da data da publicação dessa lei na forma do anexo. ” E aí no artigo 
primeiro fica instituído a adequação, mas relendo eu vi que na Lei n°13005 a Lei Federal que está 
no artigo primeiro exatamente aqui que foi copiado da Lei Federal e não dá nossa Lei Municipal, 
ok está resolvido essa questão, a outra questão vereadores e senhores presentes é que aqui diz 
no parágrafo único que a Administração Municipal em articulação com a comunidade, a primeira 
avaliação do plano será no segundo plano de vigência por tanto ano que vem já em cinco de junho 
do ano que vem vai começar no segundo ano a primeira avaliação, cabendo a Câmara de 
Vereadores aprovar as medidas legais decorrentes com vista a correção de deficientes distorções. 
Portanto o que estamos fazendo hoje é o que poderíamos fazer e está aqui marcado no projeto 
para ano que vem, então o que estamos fazendo é totalmente legal. E quero dizer mais esse 
projeto não vai gerar discussão e a discussão foram nas emendas, o trabalho do conselho, desta 
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comissão do conselho ele não termina aqui, ele está iniciando aqui, ele começa a iniciar a partir 
de amanhã, quando aprovado o projeto e apesar de que desde de lá de setembro estavam 
trabalhando as meninas na educação se esmeraram para elaborarem este plano, começa amanhã 
porque a partir da promulgação da lei que é obrigado ser amanhã, portanto não acredito que o 
Prefeito irá vetar essas emendas, porque se ele vetar terá que mandar para cá e portanto passou 
o prazo que é dia vinte e cinco o último prazo, e ele terá que aprovar do jeito que vai, e não 
estamos impondo pelo prazo, na verdade é uma realidade experiente que encontramos pela 
frente. Então o trabalho começa a partir de amanhã, ou depois da manhã com as vinte metas que 
foram lidas pelo nobre Ver. Flávio e que cada meta tem uma enorme quantidade, a meta lida só 
para os senhores terem uma ideia foi isso aqui, mas terão em cada meta se avaliar e acompanhar 
durante dez anos a começar a partir de amanhã, este é um trabalho que começa e se inicia com 
este conselho que vai ter muito trabalho pela frente, ai um ano mais ou menos, dois anos um 
prazo mais ou menos vamos voltar a essa Casa com certeza para aprimora-lo. Sr. Presidente: 
Próximo vereador inscrito, Ver. Almiro que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente ao PL N°019/2015 com as Emendas o Ver. Almiro: Sr. Presidente, demais 
componentes da mesa, demais colegas vereadores, quero também fazer uma saudação a equipe 
de retaguarda da nossa Câmara de Vereadores através das nossas colegas servidoras, eu quero 
dizer que em nome do Padre Wilson estou saudando a todos que estão nos assistindo a sessão 
nesta manhã de hoje. E quero diretamente também dizer que democracia é assim, as pessoas se 
mobilizaram porque nós não enxergávamos nenhuma luz, mas nos apontaram e é assim que 
funciona Padre. Eu tenho hoje, absolutamente estou tranquilo vou sair daqui após o encerramento 
desta sessão com a minha consciência tranquila de que estou cumprindo com o meu dever, que 
foram, tiramos, que incluímos neste projeto n°019/2015 algumas coisas turbulentas que nos 
amedrontavam, e que ficou definitivamente afastado até ver a possibilidade. Mas eu também não 
posso deixar aqui de elogiar e parabenizar a comissão que organizou com um longo trabalho este 
projeto de lei, ou seja Padre a minha função e aqui já me digladiei muitas vezes com colegas 
vereadores, mas hoje tenho me colocado em uma posição cautelosa, até porque vejam os 
senhores, que eu na condição de Líder do Governo e que apoio este Governo e tenho orgulho de 
dizer isso estou votando a favor de uma emenda proposta pelo Ver. Jorge, aliás que foi iniciativa 
dele subscrita por todos os vereadores, estamos mandando uma emenda aditiva e uma emenda 
modificativa ou seja não existe pressão eu não trabalho aqui nesta Casa em forma de pressão, 
eu tenho as minhas convicções, tenho os meus compromissos, a quem eu devo de dar satisfação 
a minha vontade, o meu desejo é fazer com que as coisas andem da melhor maneira possível no 
nosso Município de Glorinha e eu tenho a certeza meu caro Presidente que ainda vamos fazer de 
tudo para que o nosso Município seja conservador, respeito as ideologias, posso não concordar 
é um direito que me assiste, respeito e zelo a família por que eu concordo estamos caminhando 
para um precipício que não se sabe aonde vamos chegar, se o povo não tomar consciência e os 
nossos Governantes colocarem a cabeça no lugar e olhar para a população e deixar de lado seus 
interesses. Não quero e aqui eu quero dizer que o Governo. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede 
uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: Eu quero aqui pedir desculpas ao 
senhor se eu me alterei antes na minha explanação que fiz porque nós somos todos passivos de 
erros e eu peço desculpasse em algum momento eu errei aqui no meu pobre vocabulário de 
vereador de Glorinha. Mas quero aqui destacar ali na meta número dois aonde diz aqui no 2.4 de 
incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares 
dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias, então uma coisa 
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depende da outra, nós não podemos jamais abandonar esta ênfase de incentivar as famílias e 
trazer para junto das escolas e como eu já disse a educação vem da família, não existe parceria 
melhor para uma educação do que uma família e a escola. A comissão que elaborou todo esse 
plano recebe uma pressão da lei maior, ou até de pessoas que dirigem o quadro para que seja 
feito desta forma e são trabalhadores que estão ali postos a trabalhar pela população da melhor 
forma possível só que tem também de obedecer a regras e as vezes não podemos fazer o que 
queremos e sim o que a lei nos determina. Mas vamos tentando conciliar o que a lei nos determina 
e aquilo que podemos fazer sem sermos penalizados, quero aqui parabenizar essa equipe por ter 
trabalhado tanto em cima deste projeto de lei e destas metas e com certeza com conhecimento 
pedagógico, com conhecimento de causa, mas nós estamos aqui também fazendo o nosso papel 
como legisladores e com o compromisso de atender a nossa população, como também a 
comissão está atendendo pois quem paga o nosso salário é a nossa população. Retoma o uso 
da palavra o Ver. Almiro: Obrigado Ver. Jorge e o senhor sabe que tenho uma enorme admiração 
e um respeito muito grande pela vossa excelência, e o que não lhe digo aqui, não estou passando 
nenhum elogio apenas para lhe satisfazer as suas vontades, eu tenho e sei que o senhor é um 
bom vereador que luta muito por essa comunidade, e eu sempre lhe defendi neste aspecto, 
podemos certos momentos e aqui eu quero pedir licença para o Padre Wilson, o senhor sabe o 
que fez com que eu me comportasse hoje Padre nesta situação de hoje? Foi baseado naquele 
sermão que o senhor deu na missa de aniversário do Município o qual sai de lá empolgado, sai 
de lá lisonjeado sabendo que nós temos aqui um cidadão, uma liderança na religião que prega 
realmente a união e apesar do pouco tempo que o senhor está no nosso Município o senhor tem 
lutado bravamente para que este povo se una. E quando nós queremos Ver. Jorge, e eu sou 
totalmente favorável as festinhas comemorativas nas escolas, eu também queria que esses pais 
que reclamam que não tem as festas nas escolas que também trouxessem seus filhos para a 
igreja, que fizessem que sua família viesse para a igreja porque precisamos colocar Deus no 
nosso coração, porque é muito fácil nós exigirmos de outros por que as vezes nós não fizemos a 
nossa parte. De qualquer maneira quero agradecer muito a essas pessoas da educação que 
vieram e vocês podem ter certeza absoluta que vocês fazem parte de uma educação das melhores 
na região da grande Porto Alegre até do Estado do Rio Grande do Sul, a educação de Glorinha é 
exemplo e não foi por acaso que ficou entre as seis melhores educações do País, isso é orgulho 
para nós e principalmente para vocês que fazem parte da educação. Voto favorável 
conscientemente porque tirei qualquer dúvida que me restava. Sr. Presidente: Solicito ao nosso 
Vice-Presidente Ver. Jorge que assuma a presidência para que eu faça o uso da minha inscrição. 
Vice-Presidente: Ver. e Presidente Leonardo dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente ao PL N°019/2015 com as Emendas o Ver. e Presidente Leonardo: Já cumprimentei 
toda nossa assistência, e aos nobres vereadores, e neste momento agora estamos discutindo o 
PL N°019/2015 aonde após aprovar as emendas apresentadas pelos vereadores alterando a 
redação dele, percebo que este é um dos momento mais importantes na minha curta carreira de 
vereador desde o dia primeiro de janeiro de dois mil e treze, pois a partir deste voto dos colegas 
vereadores nós estaremos definindo o Plano Municipal de Educação da nossa Cidade aonde irá 
interferir diretamente na educação das nossas crianças. Acredito que as duas emendas propostas 
pela Câmara foi de grande valia e vai contribuir e muito na execução do plano, no dia-dia, e para 
o futuro, a gente pode ver que estamos votando no prazo limite de hoje vinte e quatro de junho, 
mas muitas Câmaras ainda não votaram e a própria Assembleia votou na noite passada, a 
Câmara de Vereadores de Gravataí ainda não votou e nem tem prazo para entrar em votação 
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porque querem discutir com mais calma, existe uma normatização, uma informação do Ministério 
de Educação que o Município iria perder recursos se não aprovassem hoje do PAC, e a gente 
buscou essa informação e não encontramos documento algum teve uma entrevista que o Ministro 
deu informações do MEC mais não tínhamos ela em nenhuma normatização, mas nós 
preocupados com a educação de Glorinha corremos convocamos uma sessão extraordinária para 
a manhã de hoje e estamos aqui colocando em apreciação este plano. Vice-Presidente: Ver. e 
Presidente Leonardo concede uma parte ao Ver. Jairo. Faz o uso da palavra o Ver. Jairo: Eu 
não me escrevi nas Emendas porque os vereadores se escreveram, e eu acho que estava dentro 
daquilo que a gente já tinha feito reunião todos os vereadores e fizemos as duas emendas então 
agora eu quero dizer para vocês sobre o PL N°019/2015 que vou votar favorável a partir dessas 
duas emendas que a gente colocou. Estive presente lá na parte da manhã porque na parte da 
tarde tinha um compromisso e não pude estar lá, mas eu sempre digo que aqui dentro desta Casa 
é para onde vem os projetos e aonde a gente pode estar fazendo emenda, e fazer exatamente as 
emendas certas para votar o projeto, então acho que neste projeto a gente fez as duas emendas 
que já foi votado favorável, então eu estou apto a votar o projeto sim favorável. Retoma o uso da 
palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Quero também ressaltar a participação e a mobilização 
da comunidade no projeto porque se em todos os projetos de lei que são realizados e executados 
em nosso Município tivesse a mobilização da nossa comunidade, a participação assim como teve 
nesse com certeza teríamos uma sociedade ainda melhor, um Município, um Estado, um País 
muito mais organizado com muito menos corrupção e muito mais justo, eu acho que a participação 
católica principalmente, da comunidade evangélica também entrou em contato conosco que foi 
muito importante nos ajudou muito a definir, a nós tomar algumas posições e algumas ideias, e 
essa participação é muito importante e o nosso País vive um momento muito conturbado nós 
vemos ai na televisão que em novelas da rede Globo não pode existir se não tiver dois ou três 
casais de homossexuais e isso me preocupa muito porque a televisão caba que incentivando e 
muito as crianças, e os pais acabam deixando assistir que não deveriam mais acaba as crianças 
hoje com acesso à internet e tudo mais acabam assistindo toda essa situação. E nós aqui em 
nosso pequeno Município temos que ter um pouco mais de cuidado e valorizar as nossas 
tradições, valorizar a família hoje já temos o dia da família na escola, mas acho importantíssimo 
resgatar as comemorações que deixaram de ser realizadas que é dia dos pais, dia das mães, 
pascoa, natal, festa junina entre outros. Quero aqui então já dizer que não posso votar pois sou o 
Presidente meu voto é de minerva só votarei se houver empate, mas minha posição é totalmente 
favorável as emendas que foram apresentadas e o projeto em si como vai ser apreciado. Também 
aproveito para parabenizar a dedicação da comissão de educação do trabalho no último ano que 
vem desenvolvendo este projeto, e agradeço a presença de cada um de vocês aqui nesta manhã 
em dia de semana que muitos teriam outros compromissos e estariam aqui engajados para nos 
ouvir e participar da nossa sessão. Vice-Presidente: Antes de devolver a presidência ao Ver. 
Leonardo quero passar a palavra ao Ver. Flávio que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente ao PL N°019/2015 com as Emendas o Ver. Flávio: Sr. Presidente quero 
dispensar as formalidades haja visto pelo horário, e lhe confessar aqui aliviado pois estamos 
votando no Plano Municipal de Educação que vai nortear a educação nos próximos dez anos 
deste Município e fica claro aqui a importância deste momento preservando praticamente todas 
as metas definidas pela conferencia e me chama a atenção a meta quatorze que ela foge um 
pouco do nosso tamanho hoje que ela diz que contribuir para elevar gradualmente o número de 
matriculas na pós graduação distrito senso de modo atingir a titulação anual de sessenta mil 
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Mestres de vinte e cinco mil Doutoras, na verdade é cópia fiel da Lei Federal né, mas como 
estamos em desenvolvimento quem sabe um dia chegaremos lá provavelmente não em dez anos 
mas quem sabe aqui a semente para que tenhamos muitos Doutores e Mestres na nossa Cidade, 
afinal de contas é isso que nós buscamos a evolução do ser humano, claro que não aqui nesse 
número aqui sabemos que a lei federal traz exatamente aqui esse número e isso aqui ela está se 
referindo ao País e não é só o nosso Município. Bom nós estamos em um assunto importantíssimo 
que é o Plano Municipal de Educação e é impossível falar em educação, é impossível traçar metas 
e estratégias na educação sem falar na família pois é a estrutura base lar da nossa vida, de todos 
nós, de todos sem exceção até aqueles que se dizem ermitões, que moram em cavernas eles na 
verdade precisam de suas famílias, mas também é impossível Presidente no momento em que 
nós vimos a família tão atacada, no momento em que a família é duramente atacada e infelizmente 
atacada pelo Governo que Governa este País, e eu vou provar porque é atacado pelo nosso 
Governo que recentemente tivemos o desprazer de assistir a parada gay que eu não tenho 
absolutamente nada contra, agora tivemos o desprazer de ver o nosso senhor Jesus Cristo, todo 
mundo aonde um transexual aparece simuladamente pregada na cruz querendo representar 
Jesus Cristo, e o que é pior e ai eu vou dizer o porquê que é o Governo porque essa parada foi 
patrocinada por duas empresas públicas, uma chamada Petrobras que nós já nem sabemos mais 
quem é o dono e a outra a Caixa Econômica Federal que financiaram este lamentável evento para 
diminuir o tamanho de Cristo mas ele é indestrutível, ninguém consegue fazer, diminuir Jesus 
Cristo, lamentavelmente este Governo que trabalha firme, firmemente para implantar aqui neste 
País e o comunismo cometeu este erro revoltando todas as pessoas de bem deste País, esta é a 
nossa verdade. No momento em que falamos na educação nós precisamos levar para as nossas 
crianças a educação que nós queremos, uma educação planejada pelas pessoas, agora não 
podemos confundir um homem e uma mulher, agora não podemos desmerecer que nós nascemos 
da conjunção de um homem e uma mulher pela vontade de Jesus Cristo Deus Pai todo Poderoso, 
está lá em Genesis primeiro capítulo da Bíblia como é que se formou o ser humano que foi pela 
vontade de Deus que teve o cuidado de fazer com que um homem e uma mulher se unissem, e 
infelizmente quando se fala em educação neste País por este Governo que está Governando a 
doze anos que querem desmontar isso ai para promover o comunismo aonde somente, somente 
o Estado mando e as pessoas só tem o direito de trabalhar e mais nada, essa é a nossa realidade, 
a realidade deste País infelizmente, é a nossa realidade. Precisamos ficar atentos o Arcebispo da 
nossa congregação do Rio Grande do Sul ele alerta a todos nós quanto a essa questão, é isso 
que o Arcebispo quis chamar nossa atenção quanto a inversão de valores, a inversão de valores 
tão necessária para um grupo de pessoas que infelizmente governam este País, que infelizmente 
estão aqui querendo fazer com que as famílias sejam diminuídas a exemplo do que foi falado aqui 
pelos nobres vereadores que me antecederam, aonde é natural e eles querem que nós aceitamos 
que um homem se beije com outro homem, que uma mulher se beije com outra mulher e que 
todos nós achamos que isso é normal, essa é infelizmente a nossa realidade que vivemos hoje, e 
não podemos temos que ficar atentos a isso, nós precisamos mostrar para essa gente que querem 
nos frigir coisas que eles estão errados e não essa comunidade de Glorinha. Eu vou votar 
favorável a este projeto porque eu acredito nas pessoas que fazem a educação neste Município, 
agora não venham querer infringir coisas que não são verdades. Desculpa minha exaltação 
Presidente mas tenho falado isso nesta Câmara a muito tempo e estou falando agora ao senhor 
porque não posso se referir a nossa assistência, mas a assistência qualificada vai saber nos 
ajudar. Aliás eu sei que essa assistência qualificada que está aqui, já está trabalhando a muito 
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tempo para que a gente possa voltar a ter a família como estrutura de tudo. Sr. Presidente: Ver. 
Flávio concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: Eu vim só para 
dizer aqui que apesar de tantas coisas erradas que cometem no nosso Congresso Nacional ele 
não aprovou na integra o Plano Nacional de Educação porque se estive o Congresso Nacional 
concordado com a Presidência da República o Plano Nacional de Educação nós estaríamos como 
diz o nosso velho ditado gaúcho “em um mato sem cachorro”. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Flávio: Só para finalizar o meu dizer aqui que o Congresso Nacional citado pelo Ver. Jorge agora 
infelizmente, infelizmente tem lá uma cadeira que é usada por um cidadão que tem a petulância 
de querer alterar a Bíblia chamado Jean Wyllys que a origem dele é o Big Brothers que é uma 
porcaria de um programa que vem do primeiro ao último atacando as famílias do Brasil, este 
cidadão tem a petulância de querer alterar a Bíblia que foi escrita por sabedoria e por quem 
realmente pode fazer, não podia deixar de aqui neste momento de clamar pela família deste 
Município, deste Estado e deste País. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores inscritos 
coloco em votação o PL N°019/2015 juntamente com as Emendas ModificativaN°001/2015 e 
Emenda Aditiva N°001/2015 que foram aprovadas junto a ele, Aprovado por unanimidade o PL 
N°019/2015 juntamente com as Emendas. Não havendo mais matérias na ordem do dia 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 nove de junho de dois mil e quinze 
(29/06/2015) as 18hs aqui no Plenário José Marques Cardoso.  
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