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Ata n° 023/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, realizada no dia vinte 
e nove de junho de dois mil e quinze (29/06/2015), às dezoito horas (18h), na Avenida Dr. Pompílio 
Gomes Sobrinho, nº 23.990, 2º andar, Centro - Glorinha. Presidente: Carlos Leonardo Vargas 
Carvalho; Vice-Presidente: Jorge Fagundes da Silva; 1° Secretário: Jose Flávio Ckless 
Soares, 2° Secretário: Ademar de Oliveira. Compareceram os seguintes Vereadores: José 
Ferreira dos Santos, Delmir Euclides de Mello Maciel, Jairo Assis da Silva, João Carlos 
Soares. Senhor Presidente: Invocando a proteção de Deus declaro aberta a Sessão Ordinária 
do dia vinte e nove de junho de dois mil e quinze, solicito ao 1º secretário que faça a leitura de um 
versículo bíblico. 1º Secretário: Provérbios capitulo 10, verso 31 e 32. Sr. Presidente: Obrigado 
Ver. Flávio, agradeço a presença de todos, colocamos em discussão a Ata da Sessão Ordinária 
Nº 021/2015, coloco em votação a Ata da Sessão Ordinária n°021/2015, Aprovada por 
unanimidade a Ata da Sessão Ordinária n°021/2015. Coloco em discussão a Ata da Sessão 
Extraordinária n°022/2015, coloco em votação a Ata da Sessão Extraordinária n°022/2015, 
Aprovada por unanimidade a Ata da Sessão Extraordinária n°021/2015. Peço 1º Secretário 
que faça a leitura dos Expedientes Recebidos. 1º Secretário: Expedientes Recebidos para sessão 
do dia 29/06/2015, OF. GP. N°084/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal (PL 
N°019/2015); Pedido de Providências N°023/2015 de autoria do Ver. Ademar de Oliveira; OF. 
N°24/2015 do PMR-Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre; Convite- Comissão de 
Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa. Sr. Presidente: Peço ao 1° 
Secretário que faça a chamada para inscrição para discussão referente aos Expedientes 
Recebidos. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra nos Expedientes Recebidos 
na seguinte ordem: vereadores do PSDB, PSD, PDT, PP, PTB e PMDB, consta vereador inscrito. 
Sr. Presidente: Primeiro vereador inscrito, Ver. Ademar que dispõe de cinco minutos. Faz o uso 
da palavra referente aos Expedientes Recebidos o Ver. Ademar: Sr. Presidente, senhores 
membros da mesa, senhores vereadores, nossas secretárias, nossa Diretora, senhores 
presentes, Sr. Presidente já estou nesta Casa a muitos anos e não tenho lembrança de ter vindo 
a mesma uma resposta de uma Moção de Pesar, e por ocasião da morte de Mendes Ribeiro Filho 
essa Câmara votou uma Moção de Pesar e foi enviada a família e veio a resposta aqui porque 
naquela oportunidade a Câmara frisou os projetos que Mendes Ribeiro Filho mandou para o 
Município de Glorinha as verbas do Estado e as verbas da União, então é muito gratificante 
receber do Pablo Mendes Ribeiro vereador de Porto Alegre do PMDB filho de Mendes Ribeiro 
dizendo que: Registro através deste oficio meus votos de profundo agradecimento pela moção de 
Pesar apresentada pelos colegas da Casa e a todos que tem prestado apoio neste momento de 
tristeza e que prezavam pelo trabalho realizado por meu pai, Jorge Alberto Portanova Mendes 
Ribeiro Filho. É tocante e reconfortante o reconhecimento dado a ele pela população de Glorinha, 
cidade pela qual ele tinha muito apreço. Agradeço também pelo encaminhamento da mensagem. 
Sr. Presidente também nos expedientes recebidos nós temos aqui o veto do Sr. Prefeito do 
Executivo Municipal a uma das emendas votada e aprovada na quarta-feira passada e ao qual 
logo depois de ser discutido passáramos a discussão e votação. E o regimento interno desta Casa 
diz que temos até trinta dias para apreciar o veto e aí então votar e dado a devida conotação de 
que a lei treze mil e cinco, a lei federal que estabelece o plano Estadual, Federal e Municipal da 
educação que votamos na quarta-feira passada, a qual deveria ser aprovada até dia cinco e 
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mandado para o Ministério da Educação, e pela relevância eu peço a urgência e não protelarmos 
mais a votação deste veto, então peço a urgência neste momento. Sr. Presidente: Próximo 
vereador inscrito sou eu e peço licença para meus colegas vereadores para mim utilizar, fazer o 
uso do meu tempo aqui da mesa diretora. Faz o uso da palavra referente aos Expedientes 
Recebidos o Ver. e Presidente Leonardo: Gostaria de fazer um breve relato para o 
entendimento da nossa assistência sobre a situação do projeto de lei denominado com o Plano 
Municipal de Educação a qual está gerando uma polemica bem grande na nossa Cidade e nós 
temos essa preocupação de trazer com maior clareza a nossa comunidade e tirar as dúvidas. O 
Plano Municipal de Educação ele iniciou via Governo Federal e foi votado no dia vinte e quatro de 
junho de dois mil e quatorze, a partir daí os Municípios e os Estados tiveram um ano para 
elaboração dos mesmos junto as suas comunidades, com prazo limite nas Câmaras de 
Vereadores no último dia vinte e quatro de junho que se passou, pois poderiam os Municípios 
perder recursos vinculados ao Governo Federal se não houvesse a aprovação do mesmo até essa 
data limite. Assim nós recebemos ele de uma comissão através da Secretaria Municipal da 
Educação e do Executivo Municipal contendo um projeto de lei com seis artigos bem sucintos e 
um anexo, um documento que veio junto em anexo aonde não titulava o que seria o anexo único 
com sessenta páginas, nós vereadores analisamos ele com bastante cuidado e atenção. 
Especificamos em um ponto especifico, mas especificamente na página de número cinco, uma 
frase que deixa uma interpretação ao leitor que estiver interpretando duplo sentido ou algo 
subliminarmente nas entre linhas e por bem os vereadores todos apresentaram uma emenda 
aditiva que define o que é o anexo somente com as metas e estratégias retirando então torno de 
trinta páginas deste anexo aonde tem uma introdução que sita a seguinte frase: ” 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 nós 
não tínhamos a palavra gênero escrita neste plano, mas existia essa menção aonde neste ponto 
é mais clara e deixava uma interpretação duvidoso e depende de quem está lendo poderia 
justificar algum ato nos Governos Municipais futuros ou no atual. Então nós apresentamos esta 
emenda que fez essa alteração e definiu no anexo as metas e estratégias sem essa frase e 
diversas páginas que tinham diagnósticos sobre o relato da história do Município de Glorinha, 
assim nós aprovamos a lei na quarta-feira passada em sessão extraordinária para cumprir um 
prazo que era estipulado pelo Governo Federal com as emendas nesta lei aonde retirou essa 
frase do anexo da lei, assim o Prefeito recebeu e vetou uma das emendas que é a emenda que 
faz essa alteração dessa definição no anexo. Hoje à tarde recebemos a visita do Sr. Prefeito, da 
Secretária Municipal de Educação, Secretária da Administração, com uma comitiva do Executivo 
Municipal para conversarmos sobre este veto do Prefeito, que ficou bem claro a posição do 
Legislativo Municipal para o Executivo Municipal que nós queremos que o veto seja rejeitado e a 
emenda tenha validade, pois nós entendemos que somente as metas e estratégias do Plano 
Municipal de Educação são parte do anexo único e nessas metas e estratégias não consta nada 
referente a questão de gênero assim como na introdução e nada a questão de favorecimento a 
diversidade e sim respeitar, e isso todos nós temos que respeitar as diferenças. Então este foi um 
breve relato que eu quis fazer nos Expedientes Recebidos de uma forma bem, procurei ser popular 
para o entendimento da nossa assistência e dos colegas vereadores, então logo após votaremos 
o pedido de urgência que foi feito pelo Ver. Ademar para apreciarmos o veto do Sr. Prefeito 
Municipal e após entrara em votação. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito, Ver. Jorge que 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente aos Expedientes Recebidos o Ver. 
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Jorge: Sr. Presidente, colegas vereadores, nossa assistência que hoje é um grande número 
preocupada com o destino da nossa Cidade, conforme já foi relato pelos meus colegas 
vereadores, nós tivemos o cuidado no votar porque muitas vezes dentro de uma legislação, dentro 
de um projeto de lei nós podemos interpretar por vários ângulos em alguns momentos, como foi 
o caso desta página cinco do anexo que nós tivemos o cuidado de propor a retirada deste texto 
porque não podemos correr o risco da ideologia de gênero ter uma brecha para entrar na 
educação do nosso Município e segundo a Secretaria da Educação, a comissão que elaborou o 
projeto essa não é a intensão mas nós precisamos nos precaver disso, o Prefeito vetou uma das 
emendas que fizemos, uma foi acatada e eu tive a oportunidade de participar em Porto Alegre no 
sábado à noite das oito horas as dez horas com algumas pessoas de Glorinha que também 
participaram de uma palestra do Promotor de Justiça da Infância e da Juventude o qual ele 
também nos aconselhou que tirássemos essa frase: “Ter a universalização como primeiro aspecto 
norteador colocasse explicitamente a favor da diversidade e contra valores e práticas sociais sobre 
qualquer forma de discriminação”. A minha primeira observação foi que nós colocássemos desta 
forma: Ter a universalização como primeiro aspecto norteador implica em respeitar a diversidade 
contra valores e práticas sociais sobre qualquer forma de discriminação”. Só modificar, tirar ali e 
colocar explicitamente a favor, nós não podemos correr o risco. Eu mais preocupado fiquei ao ler 
uma resolução do Conselho Nacional que vou ler só o artigo oitavo que fala: “ A garantia do 
conhecimento da identidade de gênero deve ser estendida também a estudantes adolescentes 
sem que seja obrigatório a autorização do responsável”. Então se isso acontecer nós entregamos 
os nossos filhos, nossas crianças de qualquer forma não sabemos para quem, a nossa educação 
hoje no nosso Município tem qualidade só que nós não podemos perder essa qualidade e 
precisamos sim enriquecer ainda mais ainda, e a nossa preocupação como pessoas de família e 
foi a nossa formação e aqui neste projeto está especificado toda história de Glorinha, desde de o 
nascimento da nossa população, a origem da nossa população, fala das igrejas eu sei que tem 
várias lideranças religiosas aqui hoje, fala das igrejas com maior carinho só que naquela frase nos 
parou uma dúvida e eu tive a certeza quando nós consultamos lá em porto Alegre aquele Promotor 
que nos deu aquela orientação que essa frase seria perigosa, então eu já tinha essa percepção e 
procurei algumas pessoas pedindo sugestão e a sugestão foi elimina-la do projeto de lei, então 
por isso eu acho muito fundamental Presidente a apreciação que pediu o Ver. Ademar de hoje o 
veto do Prefeito em relação as emendas, porque nós não podemos correr este risco e de forma 
alguma, o Prefeito não entende que seja um risco aquilo ali, mas nós entendemos que é um risco 
e na dúvida eu como vereador, com a responsabilidade que tenho com a minha população, não 
posso correr o risco porque se eu colocar em risco a minha população eu não estou sendo. 
Obrigado Ver. Jairo, mas depois tenho mais minutos para fazer minha explanação na hora da 
votação do veto, mas te agradeço pela sua atitude e não esperava outra que não fosse essa da 
sua parte. Sr. Presidente: Ver. Jairo dispensa a inscrição, não havendo mais vereadores inscritos 
passamos a apreciação do pedido de urgência para apreciação do veto à Emenda Aditiva 
N°001/2015, consulto as lideranças de bancadas sobre o pedido de urgência referente ao Veto 
parcial a Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015 de origem do Executivo Municipal, 
Aprovada por unanimidade pelas lideranças de bancadas a Urgência. Passamos a 
apreciação da urgência pelo plenário, Aprovada por unanimidade o pedido de urgência. Sendo 
aprovado o pedido de urgência entra automaticamente na ordem do dia para apreciação do 
plenário o Veto Parcial a Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015, solicito ao 1° Secretário 
Ver. Flávio que faça a chamada dos vereadores para inscrição referente ao Veto Parcial. 1° 
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Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra referente ao Veto Parcial da Emenda 
Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015 na seguinte ordem: PSDB, PSD, PDT, PP, PTB e PMDB, 
consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Primeiro vereador inscrito, vereador que vos fala, peço 
licença dos colegas vereadores para fazer minha fala aqui da mesa diretora. Faz o uso da palavra 
referente ao Veto Parcial da Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015 o Ver. e 
Presidente Leonardo: Colegas vereadores como já tinha falado no nosso expediente recebido 
que acho que temos que falar muito neste assunto que é bem polêmico e deixar bem claro para 
a nossa população qual é a posição da Câmara de Vereadores referente a este projeto e volto a 
repetir que nós tínhamos uma data limite para votarmos até dia vinte e quatro de junho de dois 
mil e quinze, aonde o Executivo Municipal, essa data foi imposta pelo Governo Federal e nós 
poderíamos vir a perder recursos se não aprovado, os vereadores atentos a essa votação fizeram 
uma emenda aditiva aonde tirou do anexo da lei que é um anexo, que não tem definindo ele a 
palavra anexo, nas sessentas folhas não existe e nós definimos o que compõe o anexo através 
da emenda aditiva sendo ele a partir da página vinte e quatro, composto por metas e estratégias, 
essas metas e estratégias é que vão nortear o ensino do Município dos próximos dez anos. 
Nessas metas e estratégias nós entendemos que não há nenhuma questão de ideologia de 
gêneros ou favorecimento a diversidade sim ao respeito, estes termos de diversidade e 
universalização do ensino constavam na introdução deste documento que veio em anexo a qual 
através desta emenda os vereadores propuseram e aprovaram por unanimidade e delimitaram 
que não teria valor essa introdução, essa apresentação, este diagnostico que foi muito bem feito 
mas que continha esses termos, e nós retiramos por vontade da Câmara de Vereadores, quero 
deixar bem claro isso para nossa comunidade que nos assiste. Então a vontade dos vereadores 
foi para tirar isso para nós termos a garantia e não corrermos o risco de que conforme a pessoa 
que ler pode interpretar algumas colocações que estão aqui de uma forma com duplicidade, então 
assim nós retiramos de todo corpo do anexo da lei estes termos, que são mais ou menos trinta 
páginas que serão retiradas, o veto sendo rejeitado a qual terá o meu voto nesta sessão que no 
caso de veto tenho direito de voto porque nos demais projetos o Presidente ele é um voto de 
desempate caso haja e aqui nós temos que ter para rejeitar o veto seis votos contrários ao veto, 
teremos que rejeitar com seis votos contrários para ficar claro a todos os vereadores temos que 
ter a maioria absoluta contrária ou favorável para decisão referente ao veto, então gostaria que 
nós mantivéssemos a nossa emenda em validade e rejeitando o veto, essa é a minha posição. 
Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito, Ver. Jorge que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente ao Veto Parcial da Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015 o Ver. 
Jorge: Sr. Presidente, nossa assistência é muito importante essa decisão, diante de todos esses 
empasses que aconteceram ao desenrolar deste projeto de lei com emendas, sem emendas nós 
recebemos o veto do Sr. Prefeito a emenda que retira parte dos anexos aonde o Presidente se 
referiu e o melhor de tudo isso é que hoje nós recebemos uma comitiva da Prefeitura Municipal o 
Prefeito, Secretária, mais pessoas da comissão que elaborou o Plano de Educação e 
conversamos por um tempo mas nós chegamos a um denominador comum, Prefeito saiu daqui 
concordado de que nós precisamos derrubar o veto que vetou a modificação, e isso para nós foi 
uma vitória muito grande porque o Prefeito também cedeu da parte dele, da elaboração do projeto 
deste trabalho feito ao longo de bastante tempo, que nós acabamos modificando, a Câmara, os 
nove vereadores assinaram as emendas uma modificativa e uma aditiva e o Prefeito concordou 
que deve ser apreciado o veto e deve ser derrubado o veto, isto é mantem-se o projeto com as 
emendas, mantem-se o projeto modificado sem o risco como acabei de falar anteriormente 
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daquela frase. E eu tenho certeza que os vereadores, nós votamos os nove vereadores favoráveis 
a emenda, assinamos os nove e eu tenho certeza que os vereadores vão também rejeitar o veto 
da emenda. A posição da Câmara vai prevalecer e eu acho que é para o bem da população, é 
assustador e nós não podemos correr riscos, e o Promotor ainda nos falou no sábado à noite e 
as pessoas que estavam comigo naquela reunião também que essas Ong’s internacionais não 
vão descansar vão tentar sempre a inserir para dentro de todas as Cidades Brasileiras, está ideia, 
esta ideologia de gênero, e poderão muito bem colocar isso para um projeto de cultura quando 
não conseguiram através do Ministério da Educação porque o Congresso Nacional para a nossa 
sorte não aprovou isto e apesar de tantos desgostos que as vezes nós enxergamos dentro do 
nosso Congresso Nacional os nossos Deputados e Senadores. Então eu tenho certeza que essa 
Casa vai caminhar na direção do entendimento, apreciando o veto hoje, votando contrário ao veto 
e se o Executivo acha por bem colocar uma emenda na lei depois e mandar para a Câmara 
algumas coisas que contenham naquele anexo e que nós não podemos reparar, eu tenho certeza 
que essa Casa para o bem da população aprovara, só que não podemos correr riscos. Sr. 
Presidente: O Ver. João lhe concede dois minutos. Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: Ver. 
João como também o Ver. Almiro lá no início quando nós começamos a discutir este projeto aqui, 
eles são vereadores de governo digamos assim e aqui não tem ninguém fazendo oposição, mas 
estamos trabalhando pela comunidade, e estes dois vereadores eu tive o prazer de conversar 
com eles aqui no plenário da Câmara fora de uma reunião em uma conversa informal e eles 
apoiaram a emenda para modificar aquele texto, logo Ver. Almiro se prontificou nós não podemos 
modificar o anexo porque não foi nós quem fizemos o Executivo mandou ou nós tiramos tudo ou 
nós não tiramos nada. Mas quero registrar aqui que todos os vereadores foram unânimes em 
buscar este entendimento junto a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal, hoje foi uma reunião 
bastante estressante aonde nós discutimos e não foi fácil chegar a um entendimento, porque 
algumas pessoas tomam isso como ofensas e nós não queremos ofender ninguém e nem 
menosprezar o trabalho de ninguém, nós só queremos cooperar para que a nossa população não 
corra o risco, e tem País que adotou a ideologia de gênero a dez anos atrás e hoje eles tentam 
voltar e recuperar a sociedade, recuperar as famílias, e não estão conseguindo porque já mudou 
toda a história mas nós não podemos caminhar para isso. Sr. Presidente: Próximo vereador 
inscrito, Ver. João que dispõe de três minutos. Faz o uso da palavra referente ao Veto Parcial 
da Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015 o Ver. João: Sr. Presidente, colegas 
vereadores, a nossa assistência que bom ver essa Casa cheia participando deste momento 
importante da nossa Cidade que é um projeto polêmico que nos últimos dias lá pelo dia 19, 20 de 
junho que aflorou toda essa discussão sobre a questão de gênero, mas este projeto nunca falou 
em gênero não tinha ideologia de gênero como de fato não tem só tem ali naquela frase que dá 
algum entendimento, então votamos primeiro as emendas e depois o projeto, e o Prefeito votou a 
emenda aditiva então agora veio para nós apreciarmos e vamos apreciar em regime de urgência 
e eu acredito que todos os vereadores que não seria cabível a agente votar a emenda e agora 
votar favorável ao veto, então acredito que será rejeitado por unanimidade. Então isso é muito 
importante que a comunidade participe, discuta a sociedade os problemas que existem e só assim 
a gente vai chegar a um entendimento, e divergências, discussões e reuniões assim como o Ver. 
Jorge falou isso só vem a acrescentar no nosso dia-dia do nosso cotidiano, porque é nas 
discussões que saem as grandes, me fugiu a palavra agora, um norte para a gente. Então vamos 
votar e acredito que será unanime a votação pela rejeição do veto e no futuro quem sabe o Prefeito 
mande um outro projeto para cá mas acredito que vai ficar nesta rejeição do veto e com essa 
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emenda aditiva, em nenhum momento este projeto aqui se falou em gênero, então ouve todas 
essas discussões nas redes sociais, alguns interpretando de um lado, outros de outro né, seria 
isso muito obrigado e meu voto é com rejeição no veto. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito, 
Ver. Almiro que dispõe de cinco minutos.  Faz o uso da palavra referente ao Veto Parcial da 
Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015 o Ver. Almiro: Sr. Presidente, demais 
componentes da mesa, meus colegas vereadores, quero também agradecer as nossas colegas 
servidoras da Casa, quero também fazer uma saudação toda especial a todos os senhores e 
senhoras que nos prestigiam na noite hoje para façam um acompanhamento da votação do veto 
da emenda aditiva do PL N°019/2015, e aqui quero parabenizar o Presidente pela busca desde 
quando foi pelo Governo Federal elaborado este plano de educação, não precisa que nós 
vereadores agora tornamos repetitivos e na verdade o que estamos discutindo aqui é a pura 
apreciação do veto do Sr. Prefeito com essa emenda, ou acatamos o veto do Sr. Prefeito ou 
derrubamos o veto do Sr. Prefeito. Como todos os vereadores que aqui passaram, que me 
antecederam que não existe a ideologia de gênero no projeto de lei, mas o Ver. Jorge também, e 
eu quero confirmar as palavras do Ver. Jorge que a uns dez dias atrás aqui nas dependências da 
Casa conversando e discutindo o mesmo sentimento do Ver. Jorge era o meu mesmo sentimento, 
ou seja, não existe a palavra ideologia de gênero no projeto, mas nós também não podemos correr 
o risco e essa é a preocupação desta Casa não é preocupação só do Ver. Almiro, não é 
preocupação do Ver. Jorge, é a preocupação dos nove vereadores, e eu aqui costumeiramente 
sempre disse que eu tenho, eu sou vereador e não sou advogado e essa Casa paga um Jurídico 
para que nos de orientação o que é legal e o que não é legal, o que pode se fazer e o que não 
pode se fazer, e eu adotei e adoto, e sempre vou caminhar nesta direção se o Jurídico da Câmara 
que nós contratamos pago com o dinheiro da Câmara mais com os tributos dos senhores e das 
senhoras, se ele nos dá uma orientação e diz que o projeto é legal não tem constitucionalidade 
não tem o porquê, e se é de acordo com o meu pensamento de eu questionar e votar contra 
porque se não for para mim me valer de uma orientação Jurídica do meu Advogado não se justifica 
pagar um profissional se não for para nós obedecer e diga-se de passagem e quero deixar bem 
claro que é um Glorinhense e tem nos dado uma orientação muito importante nesta Casa não tem 
sido um advogado fraco, pelo contrário tem mostrado toda sua grandeza e suas qualidades. Então 
todos os senhores e senhoras sabem que sou Líder do Governo e faço parte do Governo como 
vereador, agora isso não me tira o direito e nem me dá a obrigação de eu concordar. Sr. 
Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Delmir. Faz o uso da palavra o Ver. Delmir: 
Eu venho a essa tribuna para contribuir com suas palavras pois tivemos esta reunião hoje à tarde 
como já foi dito aqui e quero dizer do meu jeito o que eu entendi do Plano Municipal de Educação 
que foi totalmente elogiado por essa Casa e por quem leu, quem viu o plano elogiou, só que teve 
aproveitadores que se aproveitaram da situação aonde essa Casa quis tirar uma frase e colocar 
uma frase em respeitar aquilo ali criou toda uma polemica, criou assim como se nós, hoje me 
ligaram só para vocês terem ideia e perguntaram para mim é verdade que hoje vocês vão aprovar 
um projeto que menino e menina podem usar o mesmo banheiro que vocês aceitam homem casar 
com homem e mulher casar com mulher, pelo amor de Deus teve gente que se aproveitou disso 
na mídia para fazer este tumulto todo hoje vereadores, só que o nosso Prefeito não entendeu 
como nosso Presidente falou ali que ficavam só as metas e estratégias que saiam da introdução 
aquela palavra bendita ali que deu todo este tumulto aqui, e hoje estamos aqui e tenho certeza 
que este veto vai cair por que os vereadores ninguém quer isso para as famílias e para as nossas 
escolas. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o 
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Ver. Jorge: Sobre o assunto que falou o Ver. Delmir dos alunos usarem o mesmo banheiro e isso 
os Países aonde foram aprovados a ideologia de gênero é assim que funcionam as pessoas não 
tem separação, não tem separação é muito mais complexo do que eu penava até no sábado, aí 
no sábado à noite nós saímos daqui em uma comitiva de três carros e fomos a Porto Alegre aí 
nós encontramos um palestrante Promotor de Justiça da criança e do adolescente uma pessoa 
que tem um conhecimento fantástico e nós queríamos que ele viesse a Glorinha mas ele só pode 
a partir de agosto porque a agenda dele está lotada, olha só a importância e que bom que todas 
as pessoas, todos os legisladores e executivos pudessem assistir o que nós assistimos no sábado 
à noite e eu agradeço aqui a Gorete que me convidou, o Jonas e a Regina, a Rosane que me 
convidaram também a participar e foi muito importante. Então se nós deixar que isso venha 
chegando perto de nós, nós corremos riscos em quanto nós pudermos afastar o máximo possível, 
temos que afastar para que as nossas famílias continuem sendo realmente famílias estruturadas. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: Eu quero dizer que podem me chamar de careta podem 
me chamar não tem importância nenhuma, bonito eu não sou feio também não agora sou 
daqueles que pensam, sou conservador querem me chamar de careta podem me chamar, para 
mim casamento é homem com mulher e mulher com homem e ponto final é isso que eu penso e 
se alguém quer desvirtuar de outra maneira, e eu até peço para esses nossos representantes 
religiosos que estão aqui hoje dizer que quando chegar homem para casar com homem não casa 
eles através da igreja, deixa eles se abraçar com o capeta e ponto final. Era isso que eu penso e 
sou...(aplausos). Sr. Presidente: Nossa assistência não pode se manifestar durante a sessão e 
eu peço a consideração de cada um dos senhores e senhoras que está aqui que o nosso 
regimento interno não permite que a assistência se manifeste durante as sessões ordinárias. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: Eu peço desculpas para o senhor por ter ultrapassado, 
mas podendo ou não podendo de qualquer maneira eu agradeço os aplausos. Sr. Presidente: 
Próximo vereador inscrito, Ver. Ademar que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente ao Veto Parcial da Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015 o Ver. Ademar: 
A alguns dias atrás aproximadamente quinze dias nós recebemos do Bispo Don Jaime Spengler 
um oficio, e neste oficio bem marcado aqui que eu gravei que diz: “ neste contexto queremos 
ressaltar a importância de debatermos e nos acautelarmos sobre a questão de gênero no âmbito 
do plano estadual de educação e no plano municipal de educação. A quem pretenda segurar e 
promover a diversidade de gênero propondo consolidar políticas públicas que defendem a 
igualdade e identidade de gêneros, ora a ideologia de gêneros sustenta que a pessoa humana é 
indefinida e indefinível. Elimina-se a ideia que os seres humanos se dividem em homem e mulher, 
porem além das evidencias anatômicas entendesse que essa não é determinação fixa da 
natureza, mas ressaltando uma cultura ou uma época”. Nós vereadores recebemos isso e partir 
daí nós já estávamos analisando o plano de cinquenta e nove páginas individualmente e 
passamos a estuda-lo todos os vereadores juntos e aí então surgiu as ideias. O Ver. Jorge 
levantou um questionamento que gerou a emenda aditiva do artigo primeiro que se compõem 
exclusivamente das metas e estratégias. O que diz aqui o Ver. Jorge já leu que diz: “Ter a 
universalização como primeiro aspecto norteador implicasse colocar-se explicitamente a favor, ok, 
olha o que o Bispo falou lá, a diversidade e contra os valores e práticas sociais sobre qualquer 
forma de discriminação”, aí eu que sou careca levantei os cabelos e os demais também e o que 
originou não a emenda, mas a supressão de trinta e cinco páginas que poderiam pela sugestão 
do Ver. Jorge colocar é em respeitar, mas nós tivemos também aqui que foi sugerido pela DPM 
órgão que assessora as prefeituras e câmaras municipais de todo Estado do Rio Grande do Sul, 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

 

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

E-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com  

 

 

quanto a técnica legislativa a adequação do projeto de lei em referência a fim de que o diagnostico 
não integrasse o texto de lei mantendo somente as metas e estratégias, assim desde já solicito a 
referida alteração, e o que  nós fizemos deixamos aqui segundo a emenda que a Câmara fez 
apenas as metas e estratégias não foi isso senhores vereadores as vinte e quatro páginas 
suprimimos trinta e cinco o que gerou todo este alvoroço, porque aqui não define claro não diz 
que tem a diversidade de gênero, mas também não diz que não tem porque fica na interpretação 
e nas entre linhas e isso nós não aceitamos ou é frio ou é quente morno não serve, então a 
Câmara optou e fazer as duas emendas a qual o Sr. Prefeito vetou uma delas, a deixou a emenda 
aditiva essa aqui na página cinco ela altera e tira trinta e cinco páginas e deixa apenas vinte e 
quatro, e hoje reunido com o Executivo Municipal aqui na Câmara de Vereadores com a Secretária 
da Educação chegamos a alguns entendimentos, mas o entendimento principal prevaleceu que é 
a votação do veto hoje, que vai ser votado e com certeza vai ser aprovado e depois o Executivo 
Municipal vai propor de partes deles e não de parte da Câmara as emendas cabíveis, porque aqui 
na presente lei n°13005 diz que poderá no prazo a partir do primeiro dia do segundo ano poderá 
ser feitas as emendas necessárias, mas isso não impede que ele o faça a gora vindo de parte do 
Executivo. Era isso meu voto é contrário ao veto e é favorável a ideia da emenda nossa aqui, é 
contrário ao veto do Prefeito certo, e tenho certeza que todos os vereadores serão contrários ao 
veto do Sr. Prefeito, vou votar favorável é claro a emenda que nós colocamos e claro não vamos 
nos contradizer e espero que agora o Ver. Flávio o último escrito posso trazer mais 
esclarecimentos aos senhores, nós estamos aqui nítidos em defender as famílias e até tentei 
encachar hoje uma tomada lá a flecha positiva e a outra não encaixou porque tem o lado certo 
para encaixar. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito, Ver. Flávio que dispõe de cinco minutos. 
Faz o uso da palavra referente ao Veto Parcial da Emenda Aditiva N°001/2015 do PL 
N°019/2015 o Ver. Flávio: Sr. Presidente quero na sua pessoa saudar os pares desta Casa nosso 
corpo de colaboradores, o Jornal de Glorinha, a nossa assistência que representa bem essa 
comunidade e não poderia deixar de maneira alguma deixar de saudar a presença do Ex-Prefeito 
Dorival Medinger que está ali nos dando a assistência também, representantes de entidades, 
cidadãos Glorinhenses que nos dão apoio que fazem com que exista a Câmara de Vereadores e 
é por vocês que nós estamos aqui discutindo um tão importante projeto desta natureza que define 
metas para educação para os próximos dez anos, ou seja nós não estamos brincando com essa 
situação. Aqui quase tudo foi falado a grande verdade também e eu não sou eu o dono dela, 
infelizmente não sou, mas que as metas e estratégias do Plano Municipal de Educação foram 
bem definidas no projeto, e em cima disso aí essa Câmara em uma emenda modificativa assinada 
por todos, ou seja pelo todo colégio eleitoral de Glorinha compreende todos os vereadores dos 
eleitos inclusive daqueles que não lograram êxito na eleição, que nós representamos a todos, por 
unanimidade pediu modificação porque ficou dúvidas a respeito de uma série de coisas, 
principalmente a tão propalada ideologia de gênero que para todos nós uma coisa nova, mas só 
na retórica porque no dia-dia nós já estamos vivendo infelizmente, estamos vivendo em detrimento 
da estrutura base lar da nossa existência que é a nossa família. Lá no maior livro que existe, o 
livro sagrado fala que a família é a base de tudo e é em cima disso aí que nós queremos aqui 
fundamentar o nosso voto contra o veto. Mas eu não posso deixar de dizer que em um momento 
em que um documento tão importante deste na sua introdução ela diz o seguinte: “Ter a 
universalização como primeiro aspecto norteador implica colocar-se explicitamente a favor da 
diversidade”, que significa aceitar o que vier e é contra isso que nós se levantamos é exatamente 
contra isso, e se fosse aqui explicitamente a favor da família nós também estaríamos votando 
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favorável. Então se nós modificarmos este paragrafo e colocarmos a favor da ideologia de gênero 
estaria fechado. Então senhoras e senhores, Presidente o nosso voto será contrário ao veto, 
porque o Congresso Nacional deste País ele já rejeitou a ideologia de gênero e veio então para o 
Estado, para os Municípios que tem o livre arbitro de definir inclusive isso, e é isso que estamos 
votando contra, e porque estamos votando contra? Aqui está alei federal e ela não fala em 
momento algum sobre isso que inclusive é composta por artigos, estratégias e metas e deu, não 
tem introdução, perfumaria, nada, mas tem a essência que é o que precisa ter, e agora eu quero 
aqui fundamentar meu voto dizendo as senhoras e senhores que em um País aonde o Governo 
Federal prima pelo desmonte das famílias nós precisamos ter muito cuidado e é o que está 
acontecendo neste País chamado Brasil em que nós fazemos parte, aonde pessoas patrocinadas 
pelo Governo Federal fazem o escárnio de nosso senhor Jesus Cristo e todo mundo assistiu isso, 
todos nós assistimos isso, eu assisti e chorei porque ele é o nosso mestre e ninguém tem direito, 
e este Governo Federal. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o 
uso da palavra o Ver. Ademar: Teria pouca coisa para acrescentar mais acrescentamos o projeto 
original que vossa excelência se referiu do Governo Federal que mandou para o Congresso, ele 
continha aberrações terríveis eu tive a oportunidade de ler o projeto original e depois ver o projeto 
modificado aonde sofreu muitas e muitas emendas principalmente pelas bancadas evangélicas 
no Congresso Nacional que trabalhou pesado em cima para que houvesse a mudança no texto. 
E eu volto ainda baseado nisso lá em gênesis no início quando Adão se sentia sozinho, triste 
cabisbaixa colocando o nome nos pássaros, nos animais e Deus viu ele com tristeza ali e ele 
podia ter conseguido naquele momento um homem para fazer companhia a ele, mas ele arrumou 
uma mulher ele fez Adão dormir um profundo sono e tirou uma costela e fez uma mulher, e o Ver. 
Almiro saiu bem folcloricamente ali, mas a realidade é essa e a gente não quer, a gente respeita 
e essa é a palavra que queria colocar, respeitar e não ser a favor, temos que respeitar e jamais 
ser a favor porque não queremos que as famílias sejam deterioradas, deixar a ir para este ponto. 
Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. e Presidente Leonardo. Faz o uso da 
palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Gostaria de fazer uma colocação já que o senhor é o 
último escrito e o seu tempo está se encerrando e a nossa comunidade que aqui nos assiste daqui 
a apouco aí ver na página da Secretaria Municipal de Educação uma nota explicativa que 
contradiz algumas coisas que estamos dizendo nesta noite aqui na Câmara de Vereadores de 
Glorinha. Então aqui sita em uma nota explicativa da Secretaria que a emenda apresentada pela 
Câmara Municipal de Vereadores é vetada pelo Executivo em relação a organização do Projeto 
separação do texto em anexo e não ao conteúdo da lei. Então quero deixar claro que a lei em si 
ela não existe praticamente ela é uma página só que eu quero mostrar para os senhores com 
apenas este texto aqui e a lei, o conteúdo dela está no anexo que é o que nós realmente estamos 
alterando e definindo o que compõe ele, então para ficar clara a nossa posição nós estamos sim 
definindo o anexo e dizendo o que nós queremos que contenha nele. Retoma o uso da palavra 
o Ver. Flávio: Eu quero concluir aqui me raciocínio dizendo que existe na verdade uma grande 
montagem uma orquestração para que se destitua a família e que o comunismo tomou conta 
deste País que é a vontade de alguns mais que felizmente nós vamos derrubar porque alguns 
dias atrás nós víamos a então Presidente em campanha dizendo que não tiraria os direitos sociais 
de nenhum brasileiro e o que nós vimos hoje, e eu lhe digo meia dúzia mas tem muito mais que 
ela tirou e não quer saber, o desmonte da família protagonizado por este Governo infeliz que ainda 
perdura neste País. Essa é na verdade senhoras e senhores meu apelo que faço, Presidente nós 
precisamos preservar a nossa família, porque se não estiver família não adianta ter uma educação 
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boa, porque não vai ter criança mais. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores inscritos 
coloco em votação o Veto Parcial da Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N°019/2015, Reprovado 
por unanimidade o Veto Parcial da Emenda Aditiva N°001/2015 do PL N019/2015. (Aplausos). 
Por gentileza peço que nossa assistência não se manifeste, a gente sabe que é difícil. Próxima 
matéria do dia dando seguimento a nossa ordem do dia o Pedido de Providências N°023/2015 
de autoria do Ver. Ademar, o vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente 
ao Pedido de Providencias N°023/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente no ano de 2011 foi 
celebrado um convenio com o Município e a cúria metropolitana e foi feito um projeto de indicação 
desta Casa para que o Prefeito, o Executivo tomasse a nossa Igreja Matriz, a igreja católica e 
ouve o tombamento a exemplo do que foi feito na Igreja das Contendas, só que passaram-se 
quatro anos, estamos indo para o quinto ano e nada foi feito e quando se passa na frente da igreja 
você olha e o reboco está caído a pintura horrível, enfim faltam muitas coisas, a manutenção. O 
que o Município tombou e não está fazendo e com esse pedido de providencia está pedindo para 
o Executivo que tome iniciativa em recuperar o patrimônio que é lá do ano de 1906 se não me 
falhe a memória e não pode deixar se deteriorar, e quanto mais tempo levar para arrumar, mais 
se vai gastar para recuperar. Então este pedido de providencias é para alertar o Executivo que 
ele venha fazer isso a exemplo da igreja das contendas, enfim e de outras que poderão vir a ser 
tombadas também assim como é o caso da Igreja Assembleia de Deus da parada 132 que vai ser 
pedido o tombamento também daquela igreja que é muito importante também que foi muito 
importante no passado e hoje está com bem pouco uso. Sr. Presidente: Coloco em votação o 
Pedido de Providências N°023/2015 de autoria do Ver. Ademar, Aprovado por unanimidade. 
Não havendo mais matérias na ordem do dia passamos para as Explicações Pessoais, peço ao 
1° Secretário que faça a chamada para inscrição para o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais na seguinte ordem: PSDB, PSD, PDT, PP, PTB e PMDB, consta vereador inscrito. Sr. 
Presidente: Primeiro vereador inscrito, vereador que vos fala, peço ao Vice-Presidente que 
assuma a Presidência da mesa diretora para mim fazer o uso da palavra. Vice-Presidente: Ver. 
e Presidente Leonardo dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. e Presidente Leonardo: Sr. Presidente, colegas vereadores, agora sim posso 
me referir a assistência que se faz presente aqui hoje, a Secretária da Educação Fatima Soares, 
Ex-Prefeito Dorival, Padre Wilson, representantes das demais Igrejas que temos aqui no 
Município, a toda comunidade em geral senhoras e senhores meu boa noite a todos vocês. Temos 
certeza que nesta noite o Poder Legislativo de Glorinha teve a grandeza e um analise democrático 
de um analise de uma lei apresentou uma emenda a poucos dias atrás e hoje a partir de um veto 
teve a grandeza de entender o anseio da comunidade e derrubar o veto do Sr. Prefeito. Todos 
nós entendemos que este é um assunto muito polêmico, mas nós não podíamos correr riscos pois 
estes riscos não saberíamos aonde ia nos levar. Então aqui quero parabenizar a comunidade de 
Glorinha por estar aqui presentes esta noite participando e ouvindo atentamente, essa discussão 
e peço a cada um dos senhores que participem mais do processo político da nossa Cidade, 
venham mais a Câmara de Vereadores se informem e busquem sempre que possível participar 
do processo político, pois é aqui na Câmara de Vereadores são discutidas todas as leis que se 
tornam leis, os projetos de leis do Município. Então nesta noite os senhores presenciaram um ato 
de grandeza desse Poder Legislativo, então espero que em muitas outras noites quero ver cada 
um de vocês participando e colaborando para a nossa sociedade cada dia estar mais justa e 
melhor. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito, Ver. Jairo que dispõe de cinco minutos. Faz o 
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uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jairo: Sr. Presidente, demais 
vereadores, nossas secretárias, nossa Diretora, a todos vocês que estão nos ouvindo meu boa 
noite, eu sei que tem muitas entidades aqui então vou dar o boa noite a todos vocês e hoje sim 
essa Câmara todos os vereadores são uma família, que eu acho que o nosso Município é a família 
e vai continuar e hoje quero agradecer a todos os vereadores que votaram contra o veto da 
emenda e todos assinaram e agora foi derrubado o veto da emenda que foi feito. Então quero 
dizer assim que acho que não teve aquela disputa porque todos votaram favorável, e quero 
agradecer todos os vereadores que participaram deste veto e votaram contra, e quero agradecer 
a todos vocês que vieram aqui, todas as entidades, os Pastores, acho que a família tem que estar 
sempre em primeiro lugar e vamos manter a família porque acho que ali, o que acontece na 
família, a família a gente sai de casa dá o carinho para ela até uma certa idade e depois passa 
para o colégio que a gente quer que continue com a mesma coisa que o pai e a mãe passa para 
o jovem, que a mulher passa para o homem. Então acho que é isso e hoje Presidente está de 
parabéns porque a gente venceu mais uma batalha e todos os vereadores e a todos vocês que 
estão aqui e seja bem-vindo, boa noite a todos vocês e que Deus acompanhem até suas casas. 
Sr. Presidente: Gostaria de fazer uma justificativa da ausência e a saída um pouco mais cedo do 
Ver. José Ferreira dos Santos que neste final de semana a nossa comunidade ficou um pouco 
triste porque tivemos a perda de um jovem que participava da nossa sociedade intensamente o 
neto do Ver. José Ferreira que foi uma das vítimas deste acidente que está em recuperação e 
todos nós estamos rezando e torcendo para que se recupere, então o vereador teve que se afastar 
uns minutos antes e no nosso regimento interno permite que nas explicações pessoais o vereador 
pode se ausentar. Próximo vereador inscrito, Ver. Jorge que dispõe de cinco minutos. Faz o uso 
da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: Sr. Presidente e comunidade 
presente, eu quero fazer um agradecimento a cada um de vocês que estão aqui nesta Casa 
preocupados como nós também sobre o destino da nossa Cidade. Nós já votamos nesta Casa 
muitos projetos importantíssimos e com certeza votaremos em muitos ainda até o final deste 
mandato em 2016. Eu quero aqui fazer um apelo a todas as lideranças religiosas, independente 
de bandeira religiosa, independente de denominação, mas nós precisamos acreditar em um ser 
chamado Deus que nos criou e não era o destino que está hoje a população da Câmara que ele 
queria com certeza, mas muitas pessoas materialistas como o trabalho dessas Ongs 
Internacionais, junto aos Governos e que dispõe de muito dinheiro vamos dizer assim, que dispõe 
de muitos dinheiros e que acabam manipulando e comprando opiniões de pessoas para destruir 
com a sociedade e até de dizer em um filme que eu assisti, de um filme digo assim de uma 
instituição do País, instituída uma ong, de um membro de uma ong chamar a bíblia de lixo e isso 
é um absurdo. Nós precisamos refletir e pensar porque nós perdemos mais um jovem, prejuízo 
para a nossa sociedade, nós precisamos trabalhar essa questão, é preciso e aqui tem bastante 
jovem ainda e é preciso que os jovens participem mais dos aconselhamentos dos Padres, dos 
Pastores ouvir conselhos bons porque a festa, a amizade da hora da festa, da hora da alegria é 
só naquela hora, mas quando nós caímos naquela realidade de seres humanos, nós não somos 
nada, nós não somos nada somos apenas uma criação de Deus e a hora que essa terra pedir 
este corpo que ela nos deu a nossa alma estará em uma outra dimensão sem nenhum dinheiro, 
sem nenhuma roupa bonita, sem nenhum orgulho, sem nada. Nós vamos mesmo quando nós 
nascemos, que quando nós nascemos nós tínhamos um corpo e nem o corpo teremos, teremos 
apenas um conforto em que eu acredito, eu acredito e hoje eu ouvi muitas coisas, ouvi ofensas, 
ouvi muitas coisas, mas eu não fico temeroso por isso porque eu tenho certeza do que eu estava 
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fazendo era preservando uma humanidade, obrigado por cada um de vocês terem vindo aqui e 
pensem muito em uma vida de verdade. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito, Ver. Almiro 
que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Almiro: Sr. Presidente, colegas vereadores, eu agora com um pouquinho mais de espaço e mais 
tranquilo, eu quero saudar também a presença da nossa Secretária Fatima que não é ex-
secretária, mas Secretária por todo trabalho que ela fez por este Município e merece ser 
perpetuado o nome de Secretária da Educação, e também quero saudar o Jornal de Glorinha 
através da pessoa da Sandra e da Clarice além de jornalistas são pessoas que tenho como irmãs 
ou até como minhas filhas tenho idade para isso. E também quero agora sim de uma maneira 
carinhosa saudar todos os representantes de crenças religiosas a todos, que sejam muito bem-
vindos e que nos ajudam e nós precisamos também de ajuda. Meus caros vereadores vou seguir 
mais ou menos na orientação do Ver. Jorge e vou mais além, nós aqui não medimos esforços e 
não estamos fazendo um favor a ninguém é nossa obrigação e fomos eleitos para tanto, mas não 
vá os senhores e senhoras pensar que existe pressão porque o político vive 24 horas por dia 
pressionado. Assim como nós e a comunidade prega que nós temos que nos livrar de algumas 
coisas ruins que surgem e poderão surgir no nosso caminho, mas aqui quero fazer também Ver. 
Jorge conclamar a esses pais que estão aqui presentes que procurem que façam o maior sacrifício 
e levem seus filhos para dentro das igrejas, façam o possível porque se nossos filhos estiverem 
dentro de uma igreja nós temos quase que a certeza que eles estão cem por cento seguros e 
estão sendo orientados para o bem caminho, mas isso é preciso que aconteça de fato porque o 
que nós percebemos e eu também tenho que ser sincero comigo mesmo é que são poucos jovens 
que procuram a igreja e os responsáveis somos nós avós, pais, que não cobramos, que não 
exigimos da nossa família que isso aconteça. Porque quando a diversidade surge em nosso 
caminho a primeira coisa que nós falamos é “se Deus quiser meu filho vai melhorar”, “se Deus 
quiser vou sair desta situação”, e por que não se lembrou de Deus quando estava navegando em 
aguas cor de rosa, tranquilas, serenas, porque que quando está com a água afogada 
ultrapassando o teu nariz ai tu se lembras do nosso criador, ai nós se lembramos dele e pedimos 
socorro a ele, e aquela coisa “Deus te pague”, não Deus não vai pagar ninguém quem tem que 
pagar é nós a ele, nós é que temos nos desejar a ele, porque eu lamento e fico muito triste e essa 
tragédia que assolou nosso Município realmente é coisa que nos espanta e eu estive rapidamente 
ontem fazendo um levantamento de que se nós pegarmos e olharmos para trás em pouco tempo 
já se foram seis jovens da nossa Cidade tragicamente. Sr. Presidente: Ver. João lhe concede 
dois minutos. Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: Será que nós estamos culpados 
juntamente eu lhe pergunto. Então este é o meu pensamento disse e repito aqui que sou 
conservador porque fui criado em um sistema aonde a ordem do pai e da mãe prevalecia, e o que 
custa o que nós não podemos resgatar se não na integra aquela severidade aquele castigo 
desacerbado que nós sofríamos para impor um pouquinho de respeito nas nossos filhos e nossos 
netos, e eu não estou aqui dando uma de Pastor ou de Padre isso nós temos as autoridades das 
nossas religiões para que preguem isso aí. Mas é bom que neste momento em uma noite histórica 
aonde aqui nós votamos e derrubamos um veto dos mais importantes do nosso Município ao 
longo dos vinte e sete anos nesta Casa, como eu disse eu não completei meus caros, eu sou 
vereador da base do Governo e me orgulho em defender este Governo, agora eu não tenho o 
meu umbigo preso com aquilo que eu não concordo, não voto a cabresto, sou dono do meu nariz 
e o meu compromisso não é com o Prefeito e com Secretários, mas o meu compromisso é com a 
população de Glorinha, este é o meu verdadeiro compromisso e assim até meu último dia que eu 
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tiver voz e vez aqui nesta tribuna eu vou andar por este caminho meus queridos e minhas queridas 
meus boa noite a vocês, e que bom se nós estivéssemos mais tempo para poder desabafar aquilo 
que fica armazenado aqui dentro de nós e não temos a oportunidade. Um beijo no coração de 
todos os senhores e senhoras. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito, Ver. João que dispõe 
de três minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. João: Sr. 
Presidente, colegas vereadores, a nossa assistência, e que bom ver está Casa cheia e amanhã 
completam-se dois anos e meio da minha legislatura juntamente com os senhores e primeira vez 
que vejo a Casa cheia e que bom que isso aconteça que as pessoas venham participar deste 
processo democrático. E falando sobre a tragédia que ocorreu neste final de semana é difícil falar, 
mas uma vida ceifada e o outro menino está no hospital o Raul que estamos torcendo por ele. E 
aqui tem a ver uma matéria do Jornal de Glorinha que eu fiz em relação com o acidente, é um 
Requerimento n°017/2015 que eu fiz quinze dias atrás para que o Hemocentro viesse até essa 
Cidade para fazer a coleta de sangue, só que a matéria do Jornal de Glorinha que a Sandra estava 
aqui que conversei com ela, saiu que Glorinha estivesse um centro de coleta de sangue e não é 
isso que eu quero, eu quero que o Hemocentro mande seu ônibus até aqui em Glorinha para fazer 
a coleta de sangue e a gora vem o Raul pedindo doador de sangue para ele. E toda nossa 
comunidade é muito participativa nestes momentos e não seria diferente, então eu tenho uma 
reunião agendada com o Departamento de coleta o Hemocentro, pode ser que algumas pessoas 
maldosas que existe na nossa Cidade, mas existe muito mais bondosas, que o Ver. João está se 
aproveitando da situação mas isso aqui é matéria do Jornal, então eu tenho uma reunião com o 
pessoal da coleta de sangue para nós tentarmos um convenio entre o Município e o Hemocentro 
para que eles disponibilizem o micro-ônibus para que venha a cada três meses aqui em Glorinha 
para fazer essa coleta, porque doar sangue é um ato de amor, salva vidas e hoje com esses 
grupos de whatsapp é muito mais fácil mobilizar as pessoas, então acredito que vamos ter êxito 
nessa nossa conversa aonde o Secretário da Saúde irá se fazer presente também para que 
possamos amenizar essas pessoas quando sofrem acidentes a correria dos hospitais quando 
faltam sangue para repor, já estive no velório da família do Rafael e que eles se restabeleçam 
logo de toda essa tragédia, eu sei que é muito difícil, mas que o Raul se recupere logo e saia 
dessa bem. E o Ver. José Ferreira se ausentou porque é mais um momento difícil na vida dele a 
uns quatro anos atrás foi o pai do Raul que sofreu um grave acidente e passou pelo mesmo 
momento que o filho está passando agora, então ele tem passado pelos momentos difíceis ele e 
a família dele, mas se Deus quiser logo, logo o Raul estará entre nós. Muito obrigado Presidente 
e mais uma vez muito obrigado a todos que compareceram nesta sessão. Sr. Presidente: 
Próximo vereador inscrito, Ver. Ademar que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Ademar: Sr. Presidente em relação as explicações 
pessoais eu queria inicialmente agradecer a presença dos Pastores Nei Pires que aqui se 
encontra presente com a sua esposa, o Pastor Sidney, a Pastora Simone, Pastor Felipe, Pastor 
José Silva, o Padre, a nossa comunidade em peso aqui que foi provocada e mostrou a sua 
presença aqui, e toda a vez que se sentirem ameaçados procurem a Câmara de Vereadores não 
é só na hora de vocês irem lá votarem porque o voto é uma procuração que vocês fazem para os 
Vereadores, quando você vota em um determinado vereador você passa uma procuração para 
ele lidar com seus direitos né, defender os seus direitos, mas também o cidadão da nossa 
comunidade ele deve prestigiar também apreciar as nossas sessões da Câmara acompanhar 
como é que está se portando aquele vereador o qual ele votou, para poder cobra-lo se necessário. 
Também queria me portar as palavras do Ver. Jorge, do Ver. Almiro e dizer que o pai que pega 
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seu filho pela mão e leva a uma igreja ele com certeza ele não terá o sofrimento mais adiante, 
não terá que busca-lo lá na porta da cadeia, na delegacia, enfim, em até outros lugares bem 
piores, então o pai que pega o filho pela mão e leva também ao Centro de Tradição Gaúchas 
aonde lá é um lugar sadio da nossa cultura gaúcha e isso é muito importante. Queria também 
falar sobre a nossa convenção, a convenção do PDT o meu partido que aconteceu sábado neste 
ressinto e que graças a Deus esteve lotada esta Casa também, por ocasião da convenção, aonde 
foi votado e um monte de gente pertencente ao partido um número elevado que votaram e 
escolheram eu como Presidente do partido que eu não era nem membro do diretório apenas como 
Líder e voltei a ser Presidente agora neste momento, tivemos a visita do Deputado Pompeo de 
Mattos, o senhor Mario Luiz dos Santos, o Mario Catarina esteve presente, o Marcio Bins Ely 
vereador de Porto Alegre, o Ex-Secretário de Obras de Gravataí o seu João Manuel que esteve 
presente e tantas outras pessoas, o pessoal do Ciro Simoni que estiveram presentes aqui e 
tivemos a felicidade Presidente de trinta e cinco pessoas assinarem a fixa no PDT e tem mais 
trinta fixas esperando para entrar de pessoas que estão vindo, o meu amigo Álvaro Mirovisck 
também esteve aqui presente o Paulo Pojol já assinou fixa no PDT voltou a casa e não pode se 
fazer presente pois estava com viajem marcada com antecedência para Santa Catarina aonde ele 
e sua esposa e sua família foram para lá passar o final de semana mas com certeza logo, logo 
estaremos ai na frente juntos, e vamos nos articular para que em um futuro próximo se o Município 
está com os rumos errados vamos tentar endireitar os rumos deste Município. Sr. Presidente: 
Próximo vereador inscrito, Ver. Flávio que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Flávio: Sr. Presidente dispensando as formalidades 
quero encaminhar minha fala final lamentando que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre que 
agora a pouco fez uma importante homenagem ao Deputado Federal Jean Wyllys, entregou um 
título honorifico em nome dessa grande Porto Alegre Cidade, Cidade valorosa de Porto Alegre a 
um cidadão que trabalha diuturnamente para desagregação da família e contrário aos nossos 
pensamentos, lamentavelmente a Câmara de Porto Alegre fez nós passar essa vergonha. 
Aproveitando Sr. Presidente as lideranças religiosas que se encontram-se neste ressinto que não 
são poucas para a nossa alegria, felicidade, que nos ajudaram a passar por essa sessão 
legislativa aonde aqui foram discutidas matérias importantíssimas que vão nortear a educação do 
nosso Município, e aproveitando esta oportunidade eu quero pedir para essas lideranças 
religiosas, bem como a todos senhoras e senhores que hoje a noite se possível quando forem 
dirigir as suas orações ao Altíssimo que incluam a família do Rafael Brito um jovem que entregou 
sou vida no último fim de semana, aos pais, avós, todos os familiares e também que façam suas 
orações se possível ao jovem Raul que se encontra-se hospitalizado em um estado que inspira 
bastante cuidados e mais do que cuidados seria muito de bom alvitre que o nosso poderoso Jesus 
Cristo interferisse pois ele é o médico dos médicos e que ele então quem sabe fizesse com que 
ele se estabelecesse a sua saúde, e peço aos senhores e senhoras se possível que façam essa 
oração pois nós estaremos acolhendo alguém da nossa comunidade e que conhecemos muito 
bem. Muito obrigado pela presença de todos eu fiquei como vereador deste Município fiquei muito 
orgulhoso desses senhores e senhoras, crianças que vieram a nossa Casa hoje, para nos ajudar 
a dar prosseguimento ao processo educacional da nossa Cidade, então agradeço a cada um de 
vocês e leve o abraço dessa Câmara a cada um de seus familiares que não puderam vir, mas que 
estão aqui representados por todos os senhores, seria isso. Sr. Presidente: Não havendo mais 
Vereadores inscritos nas Explicações Pessoais, encerro a presente sessão, agradeço a presença 
de cada um dos senhores e senhoras, e convido para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se 
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no próximo dia seis de julho de dois mil e quinze (06/07/2015) as 18hs aqui no Plenário José 
Marques Cardoso.  
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