
Ata n° 013/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de 
Glorinha, realizada no dia vinte e sete de abril de dois mil e quinze 
(27/04/2015), às dezoito horas (18h), na Avenida Dr. Pompílio 
Gomes Sobrinho, nº 23.990, 2º andar, Centro - Glorinha. 
Presidente: Carlos Leonardo Vargas Carvalho; Vice 
Presidente: Jorge Fagundes da Silva; 1° Secretário: Jose 
Flávio Ckless Soares, 2° Secretário: Ademar de Oliveira. 
Compareceram os seguintes Vereadores: José Ferreira dos 
Santos, Almiro Alíbio Mödinger, 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 sete de abril de dois mil e quinze, 
solicito ao 1º secretário que faça a leitura de um versículo bíblico. 
1º Secretário: livro de provérbios 16.1. Presidente: agradeço a 
presença de todos Vereadores e colocamos em discussão a Ata 
da sessão ordinária nº 012/2015. Coloco em votação a Ata nº 
012/2015, os Vereadores que concordam permaneçam como se 
encontram, os contrários manifestem-se levantando-se. 
Aprovada por unanimidade a Ata nº 012/2015. Peço ao 1º 
Secretário que faça a leitura dos Expedientes Recebidos. 1º 
Secretário: OF. GP. Nº 053/2015 de autoria do Poder Executivo 
(PL Nº 014/2015); OF. GP. Nº 055/2015 de autoria do Poder 
Executivo (PL Nº 015/2015); OF. GP. Nº 056/2015 de autoria do 
Poder Executivo (PL Nº 016/2015); OF. GP. Nº 057/2015 de 
autoria do Poder Executivo (PL Nº 017/2015); Projeto de 
decreto Legislativo Nº 002/2015 de autoria do Poder 
Legislativo; Requerimento Nº 011/2015 de autoria do Ver. 
Carlos Leonardo Vargas Carvalho; Requerimento Nº 012/2015 
de autoria do Ver. Jairo Assis da Silva; Pedido de Providência 
Nº 016/2015 de autoria do Ver. João Carlos Soares; Convite da 
Sessão Solene 27º Aniversário do Município; Convite Bodas 
de Ouro da Igreja Adventista de Glorinha, Sr. Presidente 
seriam esses os Expedientes Recebidos. Sr. Presidente: 
obrigado 1º Secretário, gostaria que fizesse a chamada para as 
inscrições dos Expedientes Recebidos.1º Secretário: ordem de 

inscrição, Vereadores do PTB, PMDB, PSDB, PSD, PDT e PP. 
Sr. Presidente existe um Vereador inscrito. Sr. Presidente: 
Ver. Almiro dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente aos Expedientes Recebidos o Ver. Almiro: Sr. 
Presidente e demais componentes da mesa, prezados 
colegas Vereadores, nossas servidoras da Casa, quero 
também fazer uma saudação aqui representado pela Sandra 
e pela Clarice, quero saudar também a presença de todos 
vocês aqui, que nos honram com suas presenças. Em 
primeiro lugar eu quero agradecer, o convite a mim recebido 
e brilhantemente lido pelo nosso Secretário, o convite da 



Igreja Adventista do 7º dia. Que aqui se faz representada 
pelo Beto Schimitd, é Norberto mas eu gosto de chamar de 
Beto, me acostumei e por ai vai. Beto muito obrigado pelo 
convite farei de tudo para que eu possa me estar presente. 
Meu caro Presidente, como um acordo preliminar, que hoje à 
tarde, nos bastidores da Câmara nós tivemos duas reuniões 
e ali ficou acordado, nós sabemos que na próxima segunda 
feira nós temos aqui numa Sessão Solene, as 20hs, alusiva 
ao 27º aniversário do Município. Por isso nós não teremos, 
uma Sessão ordinária, ficará para quarta-feira. Devido a 
essa Sessão Solene, nós como um acordo e como se trará 
de matérias que não são problemáticas, eu vou pedir a 
urgência, mesmo não vindo um oficio do Executivo 
Municipal, de acordo com as lideranças que compõe essa 
Casa. Eu vou pedir Sr. Presidente, a urgência da abertura de 
credito especial, Sr. Presidente, do PL Nº 012, 013, 014, 
015, 016 e 017 são todas matérias de abertura de credito, e 
quero repetir que fique bem claro, matérias que não exigem 
uma discussão muito ampla. São PL Nº 012, 013, 014, 015, 
016 e 017, Presidente. Se assim as lideranças que compõem 
esse parlamento entenderem, e evidentemente que o Sr. vai 
colocar aqui passo pelo crivo, do plenário da Casa, se for 
acolhido aminha sugestão eu fico muito obrigado em nome 
do Governo. Era isso meu muito obrigado. O Ver. Ademar 
quer uma parte. Sr. Presidente:^Ver. Almiro concede uma 
parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Ademar: obrigado pelo aparte 
Ver. Almiro na realidade o PL Nº 012 e 013 já encontram na 
Casa desde semana passada, e o PL 014, 015, 016 e 017 
entraram na data de hoje. Que é onde vossa excelência 
pede a votação, de todos esses Projetos. Na Ordem do Dia, 
está especifico aqui o 012 e 013 que já entraram semana 
passada. Bom eu sou favorável que vote os Projetos menos 
o Projeto 016, todos eles menos o 016, requer uma maior 
discussão, no atropelamento sem discutir com mais 
profundidade, o próprio Executivo poderia passar para a 
Saúde sem esse Projeto. Mas requer uma discussão, mas 
sem problema nenhuma de minha parte os outros projetos 
podem ser votados hoje. Retoma o uso da palavra Ver. 
Almiro: obrigado Ver. Ademar, e estamos aqui para nós 
entrar num consenso e realmente eu me precipitei e pedi o 
012 e 013, que já eram matérias que iam entrar ao natural da 
Ordem do Dia, com a solicitação e pedido do Ver. Ademar, 
eu retiro o 016, para que nós passamos discutir com mais 
tempo, com mais cautela. Seriam essas minhas 
considerações. Sr. Presidente: obrigado Ver. Almiro, 



apreciamos o pedido de urgência do líder de Governo 014, 
015 e 017/2015 do Executivo Municipal, solicito também em 
nome da Mesa Diretora, o pedido de urgência do Projeto de 
Decreto Legislativo Nº 002/2015, de autoria do Legislativo, 
onde o mesmo autoriza a adesão da Câmara Municipal de 
Glorinha ao Parlamento Metropolitano da Grande Porto 
Alegre. Vamos fazer uma complementação de alguns 
convites que recebemos no início da Sessão de hoje, Ver. 
Flavio nosso 1º Secretário, por gentileza faça a leitura para 
nós. 1º Secretário: 4ª Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, também recebemos o convite 
para o 27º Aniversário de Glorinha vindo do Executivo 
Municipal e da Secretária da Juventude, convite do Jantar de 
Casais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Sr. 
Presidente seriam esses os complementos dos Expedientes 
Recebidos. Sr. Presidente: obrigado Ver, Flávio, dando 
seguimento à nossa Sessão colocamos em apreciação do 
Plenário as solicitações de urgência do líder de Governo e 
da Mesa Diretora. Consultando as lideranças de bancadas 
sobre o pedido de urgência do PL Nº 014/2015, liderança do 
PP favorável, liderança do PDT, Ver. Almiro favorável, 
liderança do PDT, Ver. Jorge Fagundes favorável, liderança 
do PDT, Ver. Ademar ausente, liderança do PMDB, Ver. 
Jairo favorável, liderança do PSDB, Ver. Flávio favorável, 
liderança do PSD Ver. Delmir favorável. Aprovado por 
unanimidade das bancadas, com ausência do Ver. Ademar 
de Oliveira.  Passamos a apreciação do Plenário, os 
Vereadores que concordam com a urgência do PL Nº 
014/2015 permaneçam como se encontram, os contrários 
manifestem-se levantando, Ver. Ademar de Oliveira, 
favorável, aprovado a urgência em Plenário do PL nº 
014/2015 por unanimidade. Passamos ao pedido de 
urgência do PL Nº 015/2015, liderança do PP favorável, 
liderança do PDT, Ver. Almiro favorável, liderança do PDT, 
Ver. Jorge Fagundes favorável, liderança do PDT, Ver. 
Ademar favorável, liderança do PMDB, Ver. Jairo favorável, 
liderança do PSDB, Ver. Flávio favorável, liderança do PSD 
Ver. Delmir favorável. Aprovado por unanimidade das 
bancadas. Passamos a apreciação do Plenário, os 
Vereadores que concordam com a urgência do PL Nº 
015/2015 permaneçam como se encontram, os contrários 
manifestem-se levantando, Ver. Ademar de Oliveira, 
favorável, aprovado a urgência em Plenário do PL nº 
015/2015 por unanimidade. Passamos ao pedido de 
urgência do PL Nº 017/2015, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, substitutivo ao PL nº 011/2015, liderança do PP 



favorável, liderança do PDT, Ver. Almiro favorável, liderança 
do PDT, Ver. Jorge Fagundes favorável, liderança do PDT, 
Ver. Ademar favorável, liderança do PMDB, Ver. Jairo 
favorável, liderança do PSDB, Ver. Flávio favorável, 
liderança do PSD Ver. Delmir favorável. Aprovado por 
unanimidade das bancadas. Passamos a apreciação do 
Plenário, os Vereadores que concordam com a urgência do 
PL Nº 017/2015 permaneçam como se encontram, os 
contrários manifestem-se levantando, Ver. Ademar de 
Oliveira, favorável, aprovado a urgência em Plenário do PL 
nº 017/2015 por unanimidade. Pedido de urgência da Mesa 
Diretora do Projeto de Decreto Nº 002/2015 lideranças da 
bancada do PP favorável, liderança do PDT, Ver. Almiro 
favorável, liderança do PDT, Ver. Jorge Fagundes favorável, 
liderança do PDT, Ver. Ademar favorável, liderança do 
PMDB, Ver. Jairo favorável, liderança do PSDB, Ver. Flávio 
favorável, liderança do PSD Ver. Delmir favorável. Aprovado 
por unanimidade das bancadas. Passamos a apreciação do 
Plenário, os Vereadores que concordam com a urgência de 
urgência permaneçam como se encontram, os contrários 
manifestem-se levantando. Aprovado Pedido de urgência do 
Decreto do Legislativo Nº 002/2015. Suspendemos a sessão 
por tempo indeterminado para as comissões exalem os 
pareceres. Sr. Presidente: Srs. Vereadores reiniciamos a 
Sessão, após as comissões exalarem seus pareceres 
colocamos em discussão os Projetos de Lei, que foi 
aprovado a urgência, solicito ao 1º Secretário que faça a 
chamada e uso da palavra do PL Nº 014/2015, de autoria do 
Poder Executivo Municipal. 1º Secretário: ordem de 
inscrição na seguinte ordem: Vereadores do PTB, PMDB, 
PSDB, PSD, PDT e PP, Sr. Presidente encontra-se um 
Vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. Ademar o Sr. dispõe 
de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao PL Nº 
014/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente com relação ao PL 
Nº 014/2015, o 012 e o 013 ficaram para depois pois este foi 
pedido a urgência. Para que os senhores que nos prestigiam 
hoje possam entender, Sr. Presidente o presente projeto é 
necessário vir a essa Casa, para formalidade do Governo, 
das verbas oriundas do Governo Federal, para o 
funcionamento da Vigilância Sanitária junto a Secretaria da 
Saúde, então é uma mera formalidade passar para essa 
Casa, para os senhores que nos assistem o porquê dos 
projetos. Então nos votar sem uma maior explicação. Muito 
obrigado. Sr. Presidente: não havendo mais Vereadores 
inscritos passamos para apreciação do PL Nº 014/2015 pelo 
plenário, os Vereadores que concordam permaneçam como 



se encontram, os contrários manifestem-se levantando. 
Aprovado PL Nº 014/2015 por unanimidade. Solicito ao 1º 
Secretário que faça a chamada e uso da palavra do PL Nº 
015/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal. 1º 
Secretário: ordem de inscrição na seguinte ordem: 
Vereadores do PTB, PMDB, PSDB, PSD, PDT e PP, Sr. 
Presidente encontra-se um Vereador inscrito. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar o Sr. dispõe de cinco minutos. Faz 
o uso da palavra referente ao PL Nº 015/2015 o Ver. 
Ademar: Obrigado Sr. Presidente da mesma forma o PL Nº 
015/2015 cuja a emenda é a seguinte, autoriza o Governo 
Municipal a abrir credito especial no valor de R$ 1100,00 
junto a Secretaria Municipal de Saúde, esse projeto a 
exemplo do outro, ele também, ele não importa de onde vem 
a verba, pode ser do Executivo, mas essa verba é para 
possibilitar né a aquisição de materiais odontológicos via 
consorcio com o grupo GRANPAL onde têm um consorcio 
com os municípios aqui da grande POA. Sr. Presidente: 
colocamos em apreciação do Plenário o PL Nº 015/2015 de 
autoria do Poder Executivo Municipal, os Vereadores que 
concordam permaneçam como se encontram, os contrários 
manifestem-se levantando. Aprovado PL Nº 015/2015 por 
unanimidade. Solicito ao 1º Secretário que faça a chamada 
e uso da palavra do PL Nº 017/2015, de autoria do Poder 
Executivo Municipal. 1º Secretário: ordem de inscrição na 
seguinte ordem: Vereadores do PTB, PMDB, PSDB, PSD, 
PDT e PP, Sr. Presidente encontra-se um Vereador inscrito. 
Sr. Presidente: Ver. Ademar o Sr. dispõe de cinco minutos. 
Faz o uso da palavra referente ao PL Nº 017/2015 o Ver. 
Ademar: obrigado Sr. Presidente, com relação ao PL Nº 
017/2015, substituto ao PL Nº 011/2015, cuja a emenda é a 
seguinte: acrescenta atividade especifica na modalidade de 
terraplenagem no anexo 5º da Lei Municipal 1.726/2014, que 
dispõe sobre o licenciamento ambiental no Município de 
Glorinha das respectivas taxas ambientais e da outras 
providências. Na realidade o Projeto de Lei veio substituindo 
o outro, e naquele Projeto anterior 1.726/2014, ele era 
genérico, ele não especificava o tamanho a dimensão das 
áreas e os valores eram iguais, então havia ali uma injustiça, 
o que foi corrigido com esse Projeto, aonde disciplinou e se 
você quiser fazer, uma terraplenagem, num terreno de até 
1000m² paga meia URT, e ai vai disciplinando ai adiante em 
áreas de 1.001 até 5.000m² 3URT’s, de 5.001 a 10.000m² 
6URT’s, e na área de manejo de 10.001 a 20.000m² seria 10 
URT’s, o que aqui esse Projeto está fazendo uma justiça o 
que o outro não fazia. Muito obrigado. Sr. Presidente: 



colocamos em apreciação do Plenário o PL Nº 017/2015 de 
autoria do Poder Executivo Municipal, os Vereadores que 
concordam permaneçam como se encontram, os contrários 
manifestem-se levantando. Aprovado PL Nº 017/2015 por 
unanimidade. Solicito ao 1º Secretário que faça a inscrição 
e uso da palavra referente ao Projeto de Decreto do 
Legislativo Nº 002/2015. 1º Secretário: ordem de inscrição 
na seguinte ordem: Vereadores do PTB, PMDB, PSDB, PSD, 
PDT e PP, existe um Vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. 
Jorge Fagundes dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente ao Projeto de Decreto Nº 002/2015 o 
Ver. Jorge: Sr. Presidente, colegas Vereadores, nossa 
assistência, funcionários desta Casa, o Projeto de Decreto 
do Legislativo Nº 002/2015, que autoriza a adesão da 
Câmara Municipal de Glorinha ao Parlamento Metropolitano 
da grande Porto Alegre. Nós tivemos a primeira reunião do 
parlamento na semana passada eu e o Presidente Leonardo, 
onde participamos do Projeto do Parlamento Metropolitano, 
as Câmaras de 34 Município, incluindo a Câmara de Porto 
Alegre, discutirem as demandas da região, onde nós temos 
várias demandas, que não interessa só ao município de 
Glorinha e só a Gravataí, e nem só Porto Alegre, nem só 
Viamão, Alvorada, e assim por diante, são 34 municípios, 
uma forma de buscar soluções e ao mesmo tempo, 
pressionar tanto o Governo do Estado quando o Governo 
Federal, para realização dos projetos da região. Lá todas as 
Câmaras reunidas defendendo em conjunto, esses projetos, 
dou o exemplo da nossa ERS-030, o estado que ela se 
encontra hoje, que é um interesse nosso mas também é um 
interesse de Santo Antônio da Patrulha, de Gravataí, de 
Osorio, e o hospital regional que foi tanto debatido, em várias 
reuniões, onde nós participamos na Câmara de Gravataí, 
uma reunião que tratava sobre o hospital regional, e nós lá 
estávamos discutindo, esse assunto, hoje é um assunto que 
pode vir ser discutido, na região, das 34 Câmaras de 
Vereadores. Onde nós estamos aqui propondo essa adesão 
a este plano para que Glorinha, também possa discutir junto 
com as demais Câmaras, sedo uma parte ao Presidente. Sr. 
Presidente: obrigado Ver. Jorge Fagundes, eu gostaria de 
manifestar também junto ao Parlamento Metropolitano, eu 
acho que foi uma ideia inovadora que partiu de iniciativa do 
Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a 
está criando essa frente parlamentar, aonde vai estar 
integrando e fazendo com que todas as Câmaras de 
Vereadores e os Poder Legislativos da região Metropolitana 
que muito bem disse o Ver. Jorge Fagundes são 34 cidade, 



venham interagir trocar ideias, e informações e o principal se 
unir, unir forças para buscar, a liberação de grandes projetos 
do interesse da coletividade, nos de Glorinha iremos 
participar, da vice presidência do vale do Gravataí, aonde se 
encaixam seis municípios aqui da nossa região, Santo 
Antônio da Patrulha, Glorinha, Gravataí, Cachoeirinha, 
Alvorada e Viamão, e a região metropolitana ficou dividida 
em mais seis sub-regiões, Vale do Paranhama, Vale dos 
Sinos, Vale do Sapateiro, e mais algumas isso eu acho que 
vem a trazer maior visibilidade e maior representatividade, 
para o Vereador. Num acordo que foi feito junto a frente 
Parlamentar, cada ano o Presidente da câmara de 
Vereadores irá representa-la com mais um Vereador, de 
participação no parlamento metropolitano, traz o 
pluripartidarismo, onde não há uma bandeira política, e sim 
buscar sempre o bem comum, da nossa região, da nossa 
cidade, muito obrigado. Retoma o uso da palavra o ver. 
Jorge: obrigado pela sua ilustração Presidente, inclusive na 
reunião de sexta feira não estavam só Vereadores e sim 
Deputados Estadual, Prefeitos de outros municípios, que 
também tem interesse que as Câmaras de Vereadores 
trabalhem junto com o Executivo, buscando soluções. Então 
eu acho importantíssimo, essa adesão a esse movimento, da 
Câmara de Glorinha, que nós também possamos levar as 
nossas demandas, para serem discutidas, a nível regional, 
obrigado. Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito ver. 
Ademar de Oliveira. Faz o uso da palavra referente ao 
Projeto de Decreto do Legislativo Nº 002/2015 o Ver. 
Ademar: Sr. Presidente esse Projeto de Decreto do 
Legislativo Nº 002/2015, que autoriza a adesão da Câmara 
Municipal ao Parlamento Metropolitano, conforme explicado 
pelo ver. Jorge, o qual vossa excelência e o Ver. Jorge, 
estiveram nessa reunião na sexta-feira passada, antes disso 
o Vereador de Porto Alegre esteve em uma visita aqui, para 
as tratativas iniciais, é muito importante esse projeto uma 
vez que a Câmara de Glorinha postulando alguma coisa 
diante dos órgãos estaduais e federais, nós não temos lá a 
força que encontraríamos se estivéssemos lá unidos, nessa 
grande força que é, o Parlamento Metropolitano, e aqui tem 
uma parte que diz que a Mesa Diretoria da Câmara de 
Glorinha terá a indicação oficial de um Vereador, um 
membro titular e um membro suplemente, eu até de antemão 
e como os dois participaram Vice-Presidente e Presidente 
participaram eu de cara abro mão e indico que os dois 
possam ser os nomeados, se o procedimento não for esse 
que salve o melhor juízo. De antemão abro mão e que seja 



os dois que participaram lá, para somar para o nosso 
município, nessa busca incessante dos Vereadores, que 
inclusive Sr. Presidente no dia 25 de maio, 4 Vereadores 
estão indo a capital federal, em busca de recursos, recursos 
esses trancados pelo Governo Federal que agora a crise 
pegou. Então mais ainda os Legislativos têm que se impor, 
junto ao Governo Federal junto aos seus parlamentares em 
Brasília, para gestionar em cima do Governo Federal, 
liberação de recurso para o nosso município. Obrigado. Sr. 
Presidente: não havendo mais Vereadores inscritos 
passamos para apreciação do Plenário do Projeto de 
Decreto do Legislativo Nº 002/2015, os Vereadores que 
votam favorável permaneçam como se encontram, os que 
não concordam manifestem-se levantando. Aprovado por 
unanimidade. Após apreciarmos os pedidos de urgência 
passamos para ordem do dia. Peço ao 1º Secretário que 
faça a chamada para o Projeto Nº 012/2015 de autoria do 
Poder Executivo Municipal. 1º Secretário: ordem de 
inscrição na seguinte ordem: Vereadores do PTB, PMDB, 
PSDB, PSD, PDT e PP. Sr. Presidente: Ver. Ademar o 
mesmo dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente ao PL Nº 012/2015 o Ver. Ademar: não precisa 
tanto Sr. Presidente, um Projeto simples que autoriza o 
executivo a abrir credito de R$ 2,00, junto a Secretária 
Municipal, parece brincadeira, mas é as formalidades legais, 
um centavo tem que passar por aqui, tudo tem que ser 
fiscalizado. Então é um Projeto simples aparentemente mas 
tem que passar por aqui. Esse Projeto ele visa viabilizar a 
dispensação, de insumos hospitalares a pacientes de uso 
domiciliar através de Recurso do Governo do estado do RS, 
e a complementação dos recursos próprios, através da 
Secretária Municipal da Saúde. Muito obrigado. Sr 
Presidente: não havendo mais Vereadores inscritos 
passamos a apreciação do Plenário do Projeto Nº 012/2015, 
os Vereadores que votam favorável permaneçam como se 
encontram, os que não concordam manifestem-se 
levantando. Aprovado por unanimidade. Passamos para 
ordem de inscrição do PL Nº 013/2015 de autoria do Poder 
Executivo Municipal. Peço ao 1º Secretário que faça a 
chamada para inscrição. 1º Secretário: ordem de inscrição 
na seguinte ordem: Vereadores do PTB, PMDB, PSDB, PSD, 
PDT e PP. Sr. Presidente: Ver. Ademar de Oliveira dispõe 
de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao PL Nº 
013/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente o PL Nº 013/2015, 
autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir credito no valor 
de R$ 3.611,30 junto a Secretária Municipal da Saúde, o 



presente PL é necessário para que siga a classificação dos 
restos a pagar cancelados, a serem reempenhados, foi 
cancelado e depois reempenha. Conforme determina o artigo 
24 § 1º e 2º da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 
2012. Então também é um Projeto pequeno que foi trancado, 
agora reempenha e tem que passar por essa Casa. Muito 
obrigado. Sr Presidente: não havendo mais Vereadores 
inscritos passamos a apreciação do Plenário do Projeto Nº 
013/2015, os Vereadores que votam favorável permaneçam 
como se encontram, os que não concordam manifestem-se 
levantando. Aprovado por unanimidade. Solicito ao 1º 
Secretário que faça a chamada para o Projeto Nº 003/2015 
de autoria do Poder Legislativo Municipal. 1º Secretário: 
ordem de inscrição na seguinte ordem: Vereadores do PTB, 
PMDB, PSDB, PSD, PDT e PP. Ver. Ademar inscrito. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar de Oliveira dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente ao Projeto Nº 
003/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente o Projeto de Lei Nº 
003/2015 que altera as disposições da lei nº 1.742 do plano 
de carreira de 2015 de Glorinha, ele foi feito com os valores, 
na época eles foram acima, eles não batiam com os mesmos 
padrões da municipalidade. Então razão para a qual, está 
sendo feita essa correção, então através do Legislativo, para 
que os nossos servidores os valores exatos como se está lá, 
de forma legal. Obrigado. Sr Presidente: não havendo mais 
Vereadores inscritos passamos a apreciação do Plenário do 
Projeto Nº 013/2015, os Vereadores que votam favorável 
permaneçam como se encontram, os que não concordam 
manifestem-se levantando. Aprovado por unanimidade 
com ausência do Ver. João Soares. Fazendo uma 
correção com abstenção do Ver. João Soares. Retificando a 
votação do Projeto Nº 003/2015 aprovado por unanimidade, 
agora com a presença do Ver. João Soares. Passamos 
então ao Requerimento Nº 011/2015, de autoria do Ver. 
Carlos Leonardo Vargas Carvalho, solicito ao Vice-
Presidente que assuma a presidência da Mesa Diretora, para 
que eu faça a defesa deste Requerimento. Vice-Presidente 
Jorge Fagundes: para defender a palavra do Requerimento 
Nº 011/2015 o Ver. Carlos Leonardo, o Sr. disponibiliza de 
cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao 
Requerimento Nº 011/2015 o Ver. Leonardo: obrigado 
Presidente, meu boa noite a nossa assistência, colegas 
Vereadores, estou apresentando aqui um Requerimento para 
encaminharmos ao DAER, solicitando a possibilidade de 
instalarmos mais uma lombada eletrônica, aqui na nossa 
zona urbana da cidade. Na Av. Dr. Pompílio Gomes 



Sobrinho. Mia proximamente aqui na localidade, do posto de 
saúde, nós sabemos que estamos localizados o centro da 
cidade numa rodovia, na ERS, com muito fluxo de carros e 
caminhões pesados, e muitos cruzam, o centro da cidade 
com alta velocidade, e isso causa um número de acidentes, 
nós já temos uma lombada eletrônica, em frente ao colégio 
estadual Deoclécio Ferrugem que foi retirada 
temporariamente pelo Governo do Estado, por uma troca de 
contrato, do fornecedor do equipamento, deve estar sendo 
instalado nos próximos dias, próximo mês ai, e uma 
conversa que tive no DAER, clareou a possibilidade de 
solicitarmos mais uma lombada eletrônica para nossa 
cidade. Então aqui estou oficiando de forma formal, via 
Plenário da Câmara de Vereadores de Glorinha para dar 
mais força, a este documento, e assim nós estaríamos 
proporcionando um pouquinho mais de segurança para 
nossa comunidade, aqui na região do Posto de Saúde. Ver. 
Jorge tem meu aparte. Vice-Presidente: Jorge Fagundes: 
obrigado pelo aparte Ver. Leonardo, quero parabenizar o Sr. 
pela iniciativa, não haveria outro lugar, mais adequado a não 
ser ali, em frente ao nosso Posto de Saúde, várias vezes foi 
enviado, documentos e pedido, desdá época da VIAS 
quando era concessionaria da rodovia, de colocar pelo 
menos uma faixa de segurança, e não fomos atendidos. Mas 
eu espero que agora sendo de responsabilidade do Governo 
do Estado, do DAER que nós consigamos essa lombada 
eletrônica, que é muito importante, para aquela localização 
ali, um controle de velocidade porque ali são travessias de 
pedestres, de mães com crianças, e realmente é muito 
importante. Parabenizo o Sr. pela sua iniciativa. Retoma o 
uso da palavra o ver. Carlos Leonardo: obrigado Ver. 
Jorge pela sua contribuição, realmente estaremos cobrando 
do DAER uma posição, mais rápido possível e torcer para 
que seja positiva, e o mais breve possível tenhamos uma 
lombada eletrônica aqui no centro da cidadã. Parece simples 
mas sabemos que é burocrático, era isso conto com a 
colaboração de todos os pares desta Casa. Vice-
Presidente: coloco em votação o Requerimento Nº 
011/2015 os vereadores que concordam permaneçam como 
se encontram, os contrários manifestem-se levantando. 
Aprovado por unanimidade. Sr. Presidente: dando 
seguimento a ordem do dia, passamos ao Requerimento Nº 
012/2015 de autoria do Ver. Jairo Assis da Silva. Ver. Jairo o 
Sr. dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente 
ao Requerimento Nº 012/2015 o Ver. Jairo: boa noite a 
todos, tenho um Requerimento aqui, para colocar asfalto na 



frente das paradas de ônibus urbano de Glorinha porque os 
ônibus param e quando chove fica muito ruim. E quando 
chove vira um barro, e nós temos aquela ali na frente da 
Prefeitura, do outro lado ali, é muito importante aquelas 
paradas ali ter asfalto, acho que a gente tem que continuar 
sim fazendo todas as zonas urbanas, dentro de Glorinha, e o 
cara vai mais adiante, se nós conseguir isso ai, aquelas 
pessoas que pega o ônibus, nas paradas que tem 
exatamente dificuldade as vezes de parar um ônibus e tem 
que estar esfregando barro para entrar dentro do ônibus. 
Então estou pedindo ao DAER, para ele fazer isso ai, eu 
espero conseguir e ser muito bom, para nosso município. 
Concedo uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra 
o Ver. Ademar referente ao Requerimento Nº 012/2015 o 
Ver. Ademar: seu Requerimento procede, de extrema 
necessidade, vejamos na realidade o que poderia ser pedido 
é pavimentação, porque juntamente onde os ônibus, 
encostam, por exemplo em Porto Alegre, tem uma 
pavimentação especial na parada, e não asfalto, é bloquete, 
concreto enfim qualquer outra coisa. Menos asfalto, porque 
asfalto não, porque quando o tanque de combustível está 
muito cheio, ele não aguenta ele começa abaloa, ele não 
resiste. Inclusive pela razão que eles colocam, mas procede 
teu Requerimento voto favorável e com certeza eles vão 
verificar isso ai, que deve ser pavimentação asfáltica, ou 
pavimentação de bloquete de concreto, qualquer uma é 
pavimentação. Então a palavra asfalto não seria prudente 
colocar, e sim colocar um ponto de interrogação e deixar 
pavimentação. Muito importante, que bom se esse pedido 
pudesse ser estendido a toda a ERS – 030, aonde tem 
aqueles buracos enormes, para os ônibus chegarem na 
parada para pegar o passageiro, molhar todos eles quando 
chega ali, se não chegar muito devagar. Muito obrigado. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Jairo: obrigado Ver. 
Ademar, eu coloquei asfalto mas acho que qualquer um dos 
dois, é isso meu muito obrigado e conto com todos os pares 
da Casa. Sr. Presidente: colocamos em apreciação do 
Plenário, Requerimento Nº 012/2015 de autoria do Ver. Jairo 
Assis da Silva, os Vereadores que tem voto favorável 
permaneçam como se encontram os contrários manifestem-
se levantando. Aprovado por unanimidade. Pedido de 
Providência Nº 016/2015 de autoria do Ver. João Carlos 
Soares. Vereador o Sr. dispõe de cinco minutos. Faz o uso 
da palavra referente ao Pedido de Providência Nº 
016/2015 o Ver. João: Sr. Presidente, colegas Vereadores, 
venho através deste Pedido de Providência, um 



patrolamento e o ensaibramento na Rua Otacílio Soares ao 
longo de toda sua extensão, até a Capão da Lagoa. É um 
pedido simples, mas faz tempinho que a patrola não passa 
ali na estrada Capão da Lagoa, algumas lombas estão sem o 
saibro, e nos últimos dias que deu uma chuvinha agora, ficou 
praticamente alguns pontos quase que intransitável, então o 
inverno se avizinha, vem o período de chuvas aí, o tempo 
inclusive está colaborando agora, eu quero ver quando 
começar a chover uma semana intensamente, como ficará 
as estradas. Então seria mais uma maneira de prevenção, e 
creio que o Secretário, vai nos ouvir. O Secretário esteve 
nesta Casa, se lembro, foi final de fevereiro, e informou que 
ele estava adquirindo 18 mil metros de saibro. Que daria 
para dar uma cuidada geral nas estradas do Município. 
Então foi licitado o saibro, não sei quantos metros já pegou, 
porque eu não vejo no deposito nenhuma caçamba de 
saibro, mas espero com a habilidade que ele tem, que faça 
esses reparos nas estradas. Eu estive na estrada do Passo 
do Pinto, ontem à tarde, tem vários trechos da estrada que 
estão bem ruins, mas tem trechos que são bons. Mas 
enquanto se tem algum trecho ruim tem que se consertar, 
colocar saibro, e a questão de operadores de máquina, hoje 
ele tem dois operadores de máquina escavadeira, e dois 
operadores de patrola niveladora. Então acho que não seria 
uma desculpa dele daqui uns dias ao na rua, e dizer que 
está sem operador. Porque aos poucos vai sendo 
recuperado aquelas pessoas que saíram, tem três ou quatro 
caminhões trabalhando. E a saibreira a qual foi adquirida é 
aqui próxima, é fácil rapidinho de pegar o material. Então eu 
espero que o mais breve possível ele nos de o retorno. Que 
a população nos cobra e uma outra questão que a população 
nos cobra, lá na Otacílio Soares, já falei nesta casa numa 
outra oportunidade, foi feito uma raspagem nele no ano de 
2008, eu bem me lembro quando estava na Secretária, de lá 
para cá, não foi tirado nem uma pá de terra em cima, o 
contrário, a patrola quando ela faz a manutenção as vezes 
acaba vindo um pouquinho de terra para cima do mesmo, e 
o que aconteceu vai trancando, as saídas da água e a 
drenagem, e fica um lago em cima do viaduto, prejudicando 
o viaduto e aquela água cria no viaduto acaba criando 
buracos, então eu espero que ele dê uma olhada lá pro lado 
do Capão Grande, agora parece que está ficando um 
pouquinho abandonado. Muito obrigado e conto com apoio 
de todos. Sr. Presidente: passamos a apreciação do 
Plenário o Pedido de Providência Nº 016/2015 de autoria 
do Ver. João Carlos Soares, os Vereadores que concordam 



permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-
se levantando-se. Aprovado por unanimidade. Não 
havendo mais matérias para Ordem do Dia, passamos para 
as Explicações Pessoas, solicito ao 1º Secretário Flávio 
Soares que faça a chamada para as Explicações Pessoais. 
1º Secretário: ordem de inscrição na seguinte ordem: 
Vereadores do PTB, PMDB, PSDB, PSD, PDT e PP. Sr. 
Presidente encontram-se 6 Vereadores inscritos. Sr. 
Presidente: ordem de inscrição, primeiro Vereador inscrito 
Ver. Almiro, o mesmo dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Almiro: 
Sr. Presidente, Srs. Vereadores, nossa assistência, quero 
também saudar a presença do Pastor Mateus e sua 
excelentíssima esposa. E dizer que são bem-vindos a essa 
Casa, e eu digo muito obrigado pela presença de vocês. Meu 
caro, Presidente nós temos tantas matérias, que foram 
antecipadas, na noite de hoje, na minha vinda a tribuna 
quando vim solicitar a urgência, eu disse que não 
precisavam, matérias que não teriam conflitos de ideias, 
seriam pacificas e assim a Casa entendeu, e assim é a 
maneira que a Casa tem entendido. Mas eu também quero 
Presidente e Vereadores, também quero falar da matéria do 
Jornal que eu estou aqui questionando, e graças ao Jornal 
de Glorinha que também fez presente na comunidade do 
Maracanã, sobre o sistema precário, do serviço prestado 
pela RGE, e agora o Ver. Flávio, me consultou que ele 
agendou uma audiência, com o Secretário de Minas e 
Energia, para que se eu pudesse acompanhar e acredito que 
ele vai acompanhar todos os Vereadores, para ver se esse 
órgão que tem competência, para interferir nessa empresa, 
mas eu já disse para o Ver. Flávio, se eu não puder ir, nós já 
preparamos um material na qual nós já discutimos, aprovado 
na semana próxima passada. E como aqui Vereadores e 
assistência, estão verificando, a situação de um poste de luz 
de alta tensão, e que no entendimento da empresa está tudo 
ok, evidentemente que está, porque as faturas se nós não 
pagarmos as nossas faturas, eles têm uma ferramenta muito 
importante ou seja cortam o fornecimento, e vai arrumar 
dinheiro e depois pagar, prazo para que seja restabelecido o 
trabalho. Como disse o Ver. Flávio, eu peço lhe dou amplos 
poderes, que na eventualidade de eu não poder me fazer 
presente que o Sr. me represente lá e que cobre, no meu 
entendimento, a negligencia é das autoridades, a quem 
delega, esse trabalho na verdade é um trabalho privado mas 
que é público, se tornou-se privado, no momento que foi feito 
a privatização da CEE nessas regiões. Mas ele não deixa de 



ser público, ele é uma empresa particular publica, ou seja 
nós temos o direito e o dever de nós reivindicar e buscar as 
soluções que nós entendemos que seja a mais adequada e 
mais justa para nossa população. O que nós não podemos é 
ter uma alta no custo da energia e o serviço não acompanha 
o valor que estamos pagando. As vezes procuro ouvir alguns 
analistas, nós temos impostos caros na Europa, eles têm 
impostos caros, mais tem retorno. O problema é que nós 
aqui, nós pagamos muito bem os impostos e o retorno é 
zero. Então Ver. Flávio, de antemão, obtendo ou não mas 
acredito que o sucesso vira, e algumas coisas nós teremos 
de retorno. Uma parte ao Ver. Ademar. Sr. Presidente: Ver. 
Almiro concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais, o Ver. 
Ademar: obrigado Ver. Almiro pelo aparte, parabéns pela 
matéria do Jornal, aonde o Sr. é autor, subiste lá me cima na 
Areia, Maracanã, Santa Barbara, enfim e verificou a situação 
daquela rede elétrica, é um absurdo um poste querendo cair, 
não há um monitoramento por parte da RGE, quer dizer se 
cai, daí o cidadão contribuinte, ele vai avisar caiu o posto, eu 
estou sem luz, daqui uns 4 dias vem para arrumar. Porque lá 
naquela distância, já aconteceu isso, é uma desgraça, estou 
sem telefone convencional e sem internet, desde sábado, 
agora fechou 7 dias. Então amanhã já faz 10 dias, e aí está 
em aberto lá e diz que em até 10 dias uteis, mas não é bem 
assim, eu já fiquei 45 dias, a um tempo atrás, eu falei aqui na 
tribuna, sem telefone, sem internet, porque daí tu não tem 
onde recorrer, você liga, e como está em aberto lá, não tem 
o que fazer, é incrível, procede, muito obrigado. Sr. 
Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. João. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoas o 
Ver. João: obrigado pelo aparte ver. Almiro, parabéns pela 
sua briga pelo pessoal do Maracanã, essas empresas fazem 
o que querem do consumidor, lá no Capão Grande, tem 
problema sério lá de luz, faz anos então lá, poste inclinado 
para cair, ainda bem que é no meio do campo, pode ser que 
um dia caia lá e não tenha ninguém por perto, mas espero 
que um dia eles resolvam melhorar. O Ver. Ademar citou a 
questão da telefonia, mas uma concessionária aí, um colega 
meu ai, queria cancelar uma linha que ele tinha e teve que 
revessar entre quatro, eles ficaram quase 12hs no telefone, 
parece mentira, passa pra um, passa pra outro, e fica 
ouvindo musiquinha, fazia seis meses que eles queriam 
cancelar, então tiraram um dia, especialmente para cancelar 
aquela linha, ai finalmente ele conseguiu. Porque é demais, 
e queria deixar aqui registrado Sr. Presidente que eu vou 



cancelar a minha fala. Parabéns pelo seu Requerimento. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: obrigado Ver. 
João, o Presidente já me chamou atenção que meu tempo 
são vinte segundos, e que quero de maneira lhe dizer 
Vereador que pena, que essa musiquinha tão infeliz não seja 
o hino do Grêmio, certamente seus ouvintes estariam muito 
mais felizes, do que estão hoje, era isso meu muito obrigado. 
Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito Ver. Jairo, o Sr. 
dispõe de cinco minutos, colegas Vereadores silêncio. Faz o 
uso da palavra referente as Explicações Pessoas o Ver. 
Jairo: colegas Vereadores, atendentes, nossa assistência, 
boa noite a todos. Agora nas Explicações Pessoais eu não 
quis apartear o Ver. Miro, meus parabéns pela matéria e no 
Jornal que está aí, mas eu acho um absurdo, do que 
acontece, e a gente hoje aqui na Câmara eu acho que todos 
os Vereadores estão atentos a tudo, eu estou vendo aqui 
nos expedientes recebidos vários, projetos e requerimentos 
aqui, meus parabéns também Presidente pelo teu 
Requerimento, antes ali também o João, mas eu não apartei 
porque o cara as vezes já tem a palavra, falar que antes ali, 
a gente pedia uma faixa de pedestre, Ver. Jorge, agora de 
repente sai uma lombada ali, então quem sabe uma lombada 
ali, outra na frente do colégio lá. E aí vai ficando bonito, e 
este, olhando para o Jornal quando eu cheguei aqui hoje de 
manhã, pelo amor de Deus, tem uma empresa que tu assim, 
é muito fácil eles vir cortar a luz, agora ver um poste caindo 
ali, agora eu faço um a pergunta para todos vocês, e se 
inventa de cair aquele poste ali, e acontecer alguma coisa 
ali, e com certeza vai acontecer, e pegar uma pessoa, duas, 
três e daí o que que vai ser de Glorinha. Eles não vão falar 
nada, mas o pessoal de Glorinha vai dizer, o que aconteceu 
com o Governo, o que aconteceu com os Vereadores que 
não viram isso ai, desta maneira, a gente viu sim, e foi feita a 
matéria, está ai no Jornal e eu acho assim nota 10. Eu acho 
que sim todos os Vereadores estão atentos ao que acontece, 
a gente não faz mais porque não pode mesmo. Mas a gente 
faz aquilo que está no alcance da gente. Faz Requerimento, 
Pedido de Providência, Projeto de Indicação, mas não 
estando no alcance do cara tudo bem né. O que o cara vai 
fazer, mas é por isso que eu digo, uma senhora veio aqui um 
dia cobrou, sobre questão da rua Maracanã, quando 
aconteceu aquele acidente lá embaixo, o Leonardo mostrou 
para ela que já tinha feito, já está feito aqui. Então eu quero 
dizer isso aí, agradeço a presença de todos vocês, de 
coração, e quero dizer que os gaúchos estão de parabéns, 
porque ontem teve o Grenal, e Gremistas e Colorados, lado 



a lado, e não deu briga não deu nada, acho que tudo na paz. 
Tanto faz no futebol, ou na política, tanto faz ou qualquer 
lugar que a gente faz, tem que ter a paz de qualquer um de 
nós. É isso aí meu muito obrigado. Sr. Presidente: próximo 
Vereador inscrito Ver. Ademar de Oliveira, Vereador o Sr. 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais, o Ver. Ademar: Sr. Presidente, nas 
Explicações Pessoais, a gente pode falar sobre temas 
variados, essa semana aconteceu duas mortes aqui no 
interior do Estado, aqui na Serra de um rio que transbordou e 
morreu pai e filha, e a mãe conseguiu se segurar num 
arbusto e se socorrer. A ponte não tinha a guarnição e a 
água estava passando um pouco por cima, ela pressionou o 
carro, ficou leve, e empurrou para dentro do rio. Se tivesse 
guarnição tinha trancado na guarnição, não tinha ido. Então 
são coisinhas que as vezes a gente faz um simples 
Requerimento, é os olhos da população aqui através de nós, 
remetendo ao Executivo. Também Sr. Presidente, essa 
semana eu ouvi, semana que passou, as palavras do nosso 
Governador, um homem, sério, mas com muita dificuldade, 
ele disse que nas palavras dele, eu sabia que estava difícil, 
mas não tão ruim as coisas. E ele disse que o investimento 
esse ano, se sobrar, é de 1,5 a 2% de tudo. Porquê das 
receitas, 75% vai para a folha de pagamento, e aí pega ali, 
quase 9% do pagamento da dívida, daí tem as autarquias, a 
parte do judiciário, e vai somando, o que que sobra? Eu acho 
que não sobra 1,5 ou 2% para investir. Nem o tapa buraco 
que inclusive pararam de fazer aqui. Não é uma crítica, é 
que não tem como, se tapar a cabeça destapa os pés. Eu 
não sei o que ele vai fazer no mês de maio, em abril vai 
conseguir pagar, estancando a dívida com a União, por 11 
dias, porque se ele estancar a dívida e não pagar no 11º dia, 
a União não manda nenhum repasse para o Estado, 
prejudica o Estado e todos os municípios do RS. O que o 
Governador deveria ter feito é a mesma coisa que o Prefeito 
do RJ e o de SP que é do PT, entrou na justiça, trancando a 
dívida e preservando os repasses naquele Estado. A União 
deve para o Estado ainda da Lei Kandir, através dos seus 
Governadores, se acovarda e não cobra, o imposto sobre a 
exportação, por ser o 2º Estado desse País, perdendo para 
SP. Mas tem que pagar, e se não pagar, e se não paga no 
15º tranca os repasses, perde tudo, então a saída, honrosa 
foi essa. Então mete a União no pau, mete na Justiça, é o 
conselho que eu faço. Sr. Presidente, tem mais um 
tempinho, eu não queria polemizar, mas eu trouxe a essa 
Casa, o Requerimento 006/2015, foi votado e aprovado, e 



nesse Requerimento pedia monitores, nos ônibus escolares, 
e na oportunidade Vereadores eu falava que o motorista que 
dirige o ônibus, o carro escolar, ou ônibus de linha da 
empresa Sogil, ele não pode estar dirigindo e repreendendo 
as crianças que estão ali, crianças são assim mesmo, ele só 
tem que olhar para frente, a função dele não é cuidar do que 
ele está fazendo, então baseado nisso foi pedido através de 
Requerimento, nessa Casa. E logo depois disso veio um 
Requerimento, veio um oficio da senhora Secretaria da 
Educação, e numa parte do oficio, no meio do oficio diz o 
seguinte, em resposta ao Requerimento tal, informamos que 
o mesmo, que não precisava mandar resposta, informamos 
que o mesmo não sendo serviço obrigatório nas legislações 
vigentes, entendemos ser este serviço indispensável para o 
bom funcionamento do transporte, ale da segurança que 
oferece aos motoristas, alunos e famílias, por isso, no ano de 
2014, oferecemos o serviço escolar em praticamente todos 
os veículos e em 2015, desde o 1º dia letivo, já contamos 
com assessoramento, de vários servidores estagiários nesta 
função. Sendo que na data da aprovação deste 
Requerimento Nº 006/2015 naquele dia, o serviço de 
monitoria já tinha acontecido, em todos os veículos, em 
todos os itinerários, dias da semana, conforme lista abaixo. 
Bom então praticamente convenceu. Sr. Presidente: Ver. 
Ademar, o Ver. Jorge disponibiliza de 2 minutos do seu 
tempo, visto que o seu já está acabando. Retoma o Ver. 
Ademar: agradeço, então hoje senhores, eu entrei com esse 
Requerimento, porque lá em 2012, em uma janela do ônibus 
caiu, em frente a Fibraplac, e o motorista teve que chamar a 
polícia, para registrar o fato porque ele não queria arcar e ter 
que pagar a janela, então tem que registrar. A pouco tempo 
atrás aconteceu também ali perto da Fibraplac, conforme 
informações da Conselheira Tutelar, que caiu dois alunos 
para fora, machucaram inclusive joelho e pé. Mas consta 
ainda que segundo informações, da Conselheira Tutelar, os 
pais foram lá registram uma queixa, e não tinha os 
monitores, mas então para aí um pouquinho. Eu recebi num 
oficio, dizendo que aquele Requerimento que eu fiz nº 
006/2015 era desnecessário, pois então já estava 
acontecendo. Mas aí então, caiu a máscara. Eu faço parte e 
com muita honra, Sr. Presidente, eu fui indicado, a ser 
membro do Conselho Municipal de Educação, quarta feira 
estarei junto com a Secretária, vou expor para ela de 
maneira educada, e civilizada as coisas que tem que ser 
feita. Nós não podemos fazer da administração, um faz de 
conta. Nós temos que chamar para nós, a responsabilidade, 



porque se caí uma criança, passa um outro carro por cima, e 
mata, como é que vai ser? Quanto que o Município vai ter 
que pagar de indenização, do bolso do povo? Porque não 
cumpriu, aquilo que prometeram aqui através de oficio. Muito 
obrigado, desculpe gente eu não estou cobrando nada, vou 
falar educadamente com a nossa Secretária. Sr. Presidente: 
próximo Vereador inscrito, Ver. Flávio Soares, o Sr. dispõe 
de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Flávio: Sr. Presidente quero 
saudar e em seu nome quero saudar os demais pares da 
Casa, a nossa assistência que em sua companhia nos dá a 
honra dessa Casa, bem como os colaboradores da nossa 
Câmara. Uma sessão bastante produtiva, onde aprovamos 7 
Projetos, que nos dá a satisfação de ter cumprido nosso 
trabalho no grandioso tempo. Sr. Presidente quero me 
manifestar sobre o que o Ver. Almiro se manifestou a pouco 
tempo atrás, nós temos uma audiência dia 05 de maio as 
9:30 com a Secretária das Minas e Energia, com o Deputado 
Lucas Redecker, deputado que também representa essa 
comunidade, ele irá nos receber, a Mesa Diretora e mais os 
Vereadores que quiserem nos acompanhar, estão todos 
convidados, e para ouvir algumas reclamações, algumas 
reivindicações de Glorinha, e não podemos absolutamente 
deixar de fora essa questão. Tão importante que é a 
iluminação a rede pública, no interior do Município, e 
também aqui na nossa cidade. Então dia 05 de maio as 9:30, 
estaremos lá no gabinete do Deputado Lucas, Secretário das 
Minas e Energias. Também Presidente, quero me manifestar 
aqui, lamentando aqui mais uma vez, medidas tomadas pelo 
Governo Federal, que divulgou na última sexta feira, que irá 
tomar 10 bilhões de reais, do fundo de garantia de tempo de 
serviço, dinheiro de todos que estamos nessa Casa, ou de 
milhões de brasileiros que estão na rua trabalhando, nesse 
momento, o Governo Federal incompetentemente, em 
controlar os gastos públicos e as sacanagens que é um 
roubo. Então o Governo Federal vai retirar o fundo de 
garantia por tempo de serviço. Recursos para encher o caixa 
do BNDS, que o BNDS vai poder construir, financiar o porto 
em Cuba, mais na Venezuela, mas na Argentina, no Uruguai, 
ou seja, em todas as nações comunistas que estão querendo 
se transformar na América Latina. Infelizmente de novo nós 
vamos ser roubados mais uma vez. Porque todos nós 
sabemos que o dinheiro do BNDS, não volta nunca mais. 
Neste pelo menos os últimos 12 anos nós estamos vendo 
isso. E outra o dinheiro do BNDS, quem tem que abastecer, 
o BNDS é o tesouro nacional, é o caixa do tesouro nacional, 



e não o dinheiro dos trabalhadores, de todos nós 
trabalhadores, cada um assalariado ou não que está aqui 
dentro, ele contribui com o fundo de garantia. E lá o Governo 
Federal está colocando a mão em 10 bilhões para entregar 
ao BNDS, para que faça financiamento, afundo, sei lá como, 
nunca mais veremos. Depois nós vamos ter aí que pagar 
mais impostos, para novamente abastecer o caixa do FGTS, 
porque precisa fazer o financiamento da casa própria e 
precisa devolver o dinheiro que é dos trabalhadores e não do 
Governo Federal. E simultaneamente é isso pasmem os 
senhores, o Governo Federal anuncio, que está fechando, a 
CEF está fechando o financiamento das habitações no País, 
pela falta de recursos e tira o dinheiro do País para entregar 
para os larápios que são eles, nós sabemos que tem nomes 
e sobrenomes, então meu Caro, eu lamento isso, e eu quero 
ouvir, do Ver. Ademar o que ele tem a respeito. Sr. 
Presidente: Ver. Flávio Soares concede uma parte ao Ver. 
Ademar de Oliveira. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Ademar: Ver. Flavio, eu 
nunca fui guerreiro sem causa, eu sempre tive uma causa a 
defender, o que me estranha, eu não estou contestando me 
estranha, o gerente de um banco da CEF de Gravataí, ele 
ligou para mim. Ele disse Vereador vem cá tomar um 
cafezinho comigo, e eu fui, o Banco do Brasil, não tem mais 
dinheiro, para empréstimo para área rural, até então, Ver. 
Flávio, só ele trabalhava com rural, a partir de 2014, a CEF 
passou a operar também na área rural, qualquer negócio na 
área rural, e ele me chamou para dizer o seguinte Vereador 
nós temos dinheiro sobrando e nós queremos aplicar em 
Glorinha, quero que você faça uma análise, das pessoas que 
tem poder lá para capita acima de 100 mil reais, menos não, 
para plantação de arroz, soja, milho enfim. Essas aplicações, 
o que me estranha é o Banco do brasil está sem, mas a CEF 
está com dinheiro sobrando, segundo ele para essa 
finalidade. Eu não sei eu ouvi dele e estou passando, mas 
tem algumas coisas do Governo Federal que eu não estou 
concordando mais, começou a cair a máscara como se diz, 
que não tem como segurar mais. Eu vinha contestando e 
dizendo o excelente trabalho, que a Presidente fez e o Lula 
fez, na área social, isso é incontestável, só que agora as 
coisas estão indo para um ponto que chega ao ponto de 
prenderem dois tesoureiros de um partido, que é o partido do 
PT, algumas coisas estão erradas e mais outras coisas que 
viram. Muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Flávio: nobre Ver. Ademar quero agradecer, pelas suas 
palavras dando ênfase a esse estranhamento que nós 



temos. E não é por acaso Ver. Ademar que o seu partido, 
está descendo da base aliada do Governo, porque viu o 
quanto tem ladrão lá, nesse partido que governa esse País. 
O seu partido felizmente aquele que honra, a palavra de 
Brizola, está deixando a base aliada do governo porque não 
aguenta mais sacanagem. Sendo que o Carlos Lupi, Ministro 
chega a entoar musiquinhas na rua, dizendo oh oh oh, o PT 
roubou. Ouvido do seu mestre, que felizmente abriu os 
olhos. Muito obrigado, Ver. Ademar pela sua interferência, 
dizendo que o Banco do brasil não tem dinheiro e a Caixa 
tem dinheiro para financiar acima de 100 mil. E porque que 
não financia as pessoas mais pobres que precisam, esse é o 
Governo do Povo? Isto que é Governo de Povo, por favor 
gente nós não podemos acreditar em Papai Noel, nem em 
coelhinho da Pascoa e bem nesse Governo que está aí, não 
se acredita mais, nesse Governo, no Papai Noel, e nem no 
Coelhinho, mas as nossas crianças, ainda podem nos dois 
primeiros. Que pena que eu encerrei meu tempo, Sr. 
Presidente: ver. Jorge Fagundes concede dois minutos ao 
Ver. Flávio. Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio: 
obrigado Vereador, eu queria ainda falar uma coisinha muito 
importante, que foi citado já aqui, o Governador Sartori pela 
primeira vez, nos últimos anos, enfrenta o Governo Federal, 
vai ao gabinete do Ministro, enfrenta o Governo, dizendo que 
os valores da Lei Kandir, que o RS é credor, e outros não 
vierem para o nosso caixa, também não irá para o caixa da 
União, o dinheiro referente a dívida. Governador Sartori com 
coragem ele vai lá e diz, o que SC, Paraná, SP, RJ, Minas 
Gerais e Espirito Santo, deveriam fazer e se assim fizerem 
eles quebram com essa gente por aí. E ele abriu a porta para 
isso, e no outro dia aquele mesmo cara que disse não para 
ele as 11hs da manhã estava dizendo que tinha vindo 50 
milhões. E o Governador Sartori disse que se não vier o 
dinheiro ele também não manda e vai pagar os funcionários 
deste Estado que ele governa e não o dinheiro que não vem 
desse desgoverno, que nós temos aí patrocinado pelo PT, 
patrocinado pelo Lula, patrocinado pela Dilma, e nos todos 
idiotas, e estou falando isso, porque faço declaração de 
Imposto de Renda a 35 anos e eu nunca vi, tanto imposto, 
gente pagando tanto Imposto de Renda. Isso é uma 
vergonha para esse País, um País que nos rouba de manhã, 
de tarde e de noite. É o que está acontecendo nesse País. 
Muito obrigado. Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito 
ver. Jorge Fagundes, o Vereador dispensa a sua inscrição, 
não havendo mais Vereadores inscritos para as Explicações 
Pessoais, encerro a presente sessão, agradeço a presença 



de todos e convido para próxima sessão a realizar no dia 
seis de maio de dois mil e quinze (06/05/2015) as 9hs, aqui 
no Plenário José Marques Cardoso, aqui na Câmara 
Municipal de Vereadores.  
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