
Ata n° 012/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de 
Glorinha, realizada no dia vinte e dois de abril de dois mil e quinze 
(22/04/2015), às nove horas (9h), 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 dois 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 011/2015. Coloco em votação a Ata nº 011/2015, 
os Vereadores que concordam permaneçam como se encontram, 
os contrários manifestem-se levantando-se. Aprovada por 
unanimidade a Ata nº 011/2015. Peço ao 1º Secretário que faça 
a leitura dos Expedientes Recebidos. 1º Secretário: OF. GP. Nº 
043/2015 de autoria do Poder Executivo (PL Nº 009/2015), OF. 
GP. Nº 048/2015 de autoria do Poder Executivo (PL Nº 
004/2015); OF. GP. Nº 049/2015 de autoria do Poder Executivo 
(PL Nº 011/2015); OF. GP. Nº 050/2015 de autoria do Poder 
Executivo (PL Nº 012/2015); OF. GP. Nº 051/2015 de autoria do 
Poder Executivo (PL Nº 013/2015); Projeto de Lei Nº 002/2015 
de autoria do Poder Legislativo; Informativo Comunicado Nº 
106302/2015 do Ministério da Educação; Requerimento Nº 
010/2015 de autoria do Ver. Almiro Alíbio Mödinger. Sr. 
Presidente: obrigado 1º Secretário peço que faça a chamada 
para inscrição dos Expedientes Recebidos. 1º Secretário: ordem 

de inscrição, Vereador do PP, PTB, PMDB, PSDB, PSD e PDT. 
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, meus prezados 
colegas Vereadores, também quero saudar nossas colegas 
servidoras, e servidor Rafael, a minha vinda a Tribuna é só 
para registrar e ficar oficialmente, que fique registrado, ou 
seja, mesmo no ofício o Prefeito, o Governo pede a urgência, 
urgentíssima no Projeto Nº 009/2015, preliminarmente, como 
costumeiramente eu faço, eu consultei, conversando aqui 
com todas as lideranças com exceção do PSD, o Ver. 
Delmir, mas eu tenho certeza que ele vai concordar do PL 
009/2015. Houve preliminarmente eu repito, a concordância 
de todas as lideranças, e por isso, tal a importância e a 



necessidade que nós aprovamos na manhã de hoje, esse 
Projeto de Lei, então meu caro Presidente, eu estou pedindo 
a urgência urgentíssima do PL 009 que já foi lido 
brilhantemente pelo nosso Secretário Ver. Flávio, que se for 
acatada a decisão pelo líder do Governo, em nome do 
Governo eu digo muito obrigado. Obrigado Presidente. Sr. 
Presidente: após a solicitação do líder de Governo passo a 
consultar os líderes de bancada, sobre a urgência do PL Nº 
009/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, liderança 
do PDT, Ver. Almiro favorável, liderança do PDT, Ver. Jorge 
Fagundes favorável, liderança do PMDB, Ver. Jairo 
favorável, liderança do PSDB, Ver. Flávio favorável, 
liderança do PSD Ver. Delmir favorável e liderança do PDT 
Ver. Ademar de Oliveira favorável. Após unanimidade das 
bancadas, passamos a apreciação do Plenário, os 
Vereadores que concordam com a urgência do PL Nº 
009/2015 permaneçam como se encontram, os contrários 
manifestem-se levantando, aprovado a urgência do PL nº 
009/2015 por unanimidade. Suspendemos a sessão por 
tempo indeterminado para as comissões inalarem os 
pareceres. Sr. Presidente: reiniciamos a sessão, após as 
comissões exalarem seus pareceres, peço ao 1º Secretário 
que faça a chamada para inscrição para o PL Nº 009/2015 
de autoria do Poder Executivo Municipal. 1º Secretário: 
inscrição na seguinte ordem: Vereador do PP, PTB, PMDB, 
PSDB, PSD e PDT, Sr. Presidente não há Vereadores 
inscritos para discussão. Sr. Presidente: não havendo 
Vereadores inscritos passamos a apreciação do Plenário. 
Vereadores que votam favoráveis ao Projeto de Lei Nº 
009/2015 permaneçam como se encontram, os contrários 
manifestem-se levantando, aprovado por unanimidade. 
Não havendo mais pedidos de urgência passamos para 
Ordem do Dia, Requerimento Nº 010/2015 de autoria do 
Ver. Almiro Alíbio Mödinger, o mesmo dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente ao Requerimento 
Nº 010/2015 o Ver. Almiro Alíbio Mödinger: Sr. Presidente 
e demais colegas Vereadores, nossas colegas funcionárias, 
agora eu quero saudar as nossas colegas Sandra e Clarice, 
representando aqui o Jornal de Glorinha. Meus caros pares 
nós, todos senhores já tomamos conhecimento, para que 
uma vez por todas, a RGE tome a iniciativa de resolver o 
mais rápido possível, a situação, eu quase que posso afirmar 
que a situação da RGE é em todo quase município de 
Glorinha, mas eu estou no momento me referindo a aquela 
comunidade do Maracanã, Pituva, nós temos aqui, um 
acompanhamento de um engenheiro e da Poliana, visitando 



os pontos que foram apontados mais críticos no município, e 
que imaginávamos nós que seria tomado providência, o que 
não aconteceu. E eu, tudo que é feito que é bom, não vejo 
porque nós não copiarmos, e o Ver. Flávio em 2013, maio ou 
junho de 2013 levou ao Ministério Público, e a gerencia geral 
da RGE, em Caxias, e prontamente ele foi se não total aquilo 
que o Vereador levou e que essa Casa solicitava, mas 
parcialmente foi atendido imediatamente. Pois eu estou 
tomando o mesmo caminho e pedindo licença ao Ver. Flávio 
se eu pudesse copiar aquela iniciativa dele, e é o que estou 
fazendo. Tem um abaixo assinado de 105 assinaturas, nós 
temos no Maracanã em divisa com Taquara um poste, onde 
os moradores pediram a presença do Jornal, para registrar 
em fotografia, que é uma tragédia Ver. Jorge, praticamente 
anunciada, veja um poste com alta tensão, estão quebrados, 
sujeito a cair a qualquer momento e definitivamente e tomara 
a Deus que não aconteça. Pois em contato pessoal, pedi que 
fosse lá e deu um problema um imprevisto, entre a empresa 
e os moradores. Segundo os moradores eles queriam fazer 
uma explosão para colocar um poste, e os moradores 
alegam que se explodir ali vai dar rachaduras em suas 
propriedades e porque que eles não usam o mesmo buraco 
do poste que já está ali, que está apodrecido e está 
condenado. Eles disseram segundo os moradores, que o 
negócio deles é ganhar dinheiro. Não sei se procede ou não, 
nessa questão eu não vou entrar, mas é que na verdade a 
Poliana me ligou e eu disse, nós não temos mais nada, a 
minha preocupação, é de resolver o problema, e o problema 
está com vocês com a empresa. Porque não é admissível, 
como relata os moradores que em dez dias tiveram falta de 
luz, oito dias. Nesse fim de semana fui procurado 
novamente, por moradores, e a Sandra foi procurada 
também, com a falta de luz naquela comunidade. Ou seja 
nada foi feito, uma parte ao Ver. Ademar. Sr. Presidente: 
Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso 
da palavra referente ao Requerimento Nº 010/2015 o Ver. 
Ademar: obrigado pelo aparte Ver. Almiro, seu 
Requerimento, procede e isso se arrasta a muitos anos, 
muito tempo. O que acontece, aquela região do Maracanã, 
das Contendas pra cima, eles usam ali, as resistências, nem 
todas as resistências são iguais, que são aquilo que norteia, 
que cuida da rede, quanto mais fino o fio, mais facilidade de 
cair, mas não compromete a rede, o que eles não querem. 
Então se caiu, eles vem arrumar, que se dane os 
proprietários, porque que não cai tanto no centro, nas 
grandes cidades? Porque lá as resistências são mais fortes, 



são mais resistentes, o nome já diz são mais resistentes 
para não estragar a rede. Uma outra coisa, o cuidado que 
eles não tiveram ao longo do tempo foi, colocar fios 
encapados próximo a matas, taquareiras e outras, lá não 
colocaram isto custa caro. A manutenção dos postes 
também que eles não fazem, tem aqueles postes de madeira 
antigos, ultrapassados, 25, 30, ou talvez até 40 anos. Os 
mesmos postes nos mesmos lugares. Estão lá quebrando 
com uma escora do lado, a distância de Gravataí, lá no 
fundão, até ser atendido dois três dias depois, então são 
tudo isso. São coisas do somatório, vem prejudicar o 
cidadão, e o cidadão está clamando, e onde ele busca? O 
Jornal de Glorinha, a Câmara de Vereadores, o Executivo, é 
onde eles podem se apegar, porque ligar não adianta mais. 
Então compete a nós agir como Vossa Excelência está 
agindo agora. E terá o meu apoio e toda força necessário 
que será possível, obrigado. Retoma o uso da palavra o 
ver. Almiro: uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra 
referente ao Requerimento Nº 010/2015 o Ver. João: 
obrigado pelo aparte, o Ver. Ademar usou todas as minhas 
palavras, que é uma rede antiga, e tem muito mato por 
aquela região, e da, contato com os arbustos com a rede, e 
acaba desligando. Hoje casualmente estive na RGE, 
conversando com a Poliana, e no ano passado tive outra 
situação, foram ali na Otacílio Soares, foram levados em um 
vão de poste e outro, a rede baixa, cortaram e levaram. O 
Carlinhos fez a reclamação, não ouve retorno não sei se o 
Sr. teve conhecimento, e cerca de uns dois meses atrás, 
levaram outro vão de poste, então dois vão de poste levaram 
a rede baixa. Então prontamente relatei para a Poliana ela 
disse que vamos ser atendidos, eu espero. Vou dar 30 dias 
para ela. Se em 30 dias não for refeito aquele serviço, vou 
entrar por estar Casa, através de Requerimento, e se 
possível se houver necessidade, vamos ao Ministério 
Público. Porque a RGE é assim, se você vai fazer uma obra, 
se tem um poste com rabicho no terreno da sua casa, já 
aconteceu aqui na nossa cidade, ai eles perguntam quem é 
que chegou primeiro? Foi a garagem ou o poste? O poste, 
então é por conta do usuário. Então é assim a maneira deles 
trabalharem. Agora chegou a vez deles, se tiver que mudar o 
local da rede, por causa dessa pedra, faça o projeto e vão 
executar. Mas os moradores não têm que ficar pagando por 
isso. Só a gente sabe, quando falta luz, um dia ou dois, o 
problema que é. Mas parabéns pelo seu Requerimento e 
com certeza com essa força agora, e se tiver o Ministério 
Público, como fez o Ver. Flávio, vai ser muito melhor. 



Retoma o uso da palavra o ver. Almiro: muito obrigado eu 
quero de ante mão, agradecer a mesa, porque como se 
tratou de uma reunião, a típica, pra nós hoje, eu tinha que 
entrar com essa matéria, o mais rápido possível, constatei o 
Presidente, e o Vice Presidente, e os membros da Mesa e 
todos concordaram para que nós tomássemos essa 
iniciativa, que realmente é triste, nós ter um fim de semana, 
como nós tivemos ai, as pessoas com mais de 24hs sem luz. 
E ligando para RGE que em 4 hs vinha, e segundo os 
moradores Ver. Jorge, aquele ventinho de sábado os fios 
estavam batendo palma um no outro, saindo faísca, largando 
língua de fogo, isso é uma falta de consideração, um 
aumento abusivo, como nós tivemos agora na tarifa de 
energia elétrica, e o serviço de péssima qualidade. Então 
Presidente, e a Mesa eu quero pedir que o nosso jurídico 
faça um acompanhamento, desse processo, juntamente 
mandando uma correspondência, um abaixo assinado de 
105 assinaturas, para a RGE local aqui de Gravataí, para a 
de Caxias e outra para o Ministério Público, e se os 
Vereadores assim entenderem na Casa, e vamos fazer com 
que eles respeitem. Se não querem respeitar os Vereadores 
que respeitem pelo menos os consumidores do nosso 
município, que são a razão inclusive deles estarem num 
emprego, então sendo assalariados, graças ao consumidor 
que paga suas faturas, religiosamente, que se não paga, 
eles têm uma ferramenta muito importante, cortam o 
fornecimento, e te vira. Então eu agradeço pela 
compreensão dos Vereadores de entrarmos nessa matéria 
na manhã de hoje, para resolver o mais rápido possível, 
obrigado Presidente, e a toda Mesa, e aos colegas 
Vereadores. Sr. Presidente: colocamos em apreciação do 
Plenário o Requerimento de Nº 010/2015 de autoria do 
Vereador Almiro Alíbio Mödinger. Vereadores que 
concordam com o Requerimento Nº 010/2015 mantenham 
como se encontram, os contrários manifestem-se 
levantando. Aprovado por unanimidade. Não havendo 
mais matérias para Ordem do Dia, passamos para as 
Explicações Pessoas, a pedido dos Vereadores pedimos a 
dispensa das Explicações Pessoais. As Explicações 
Pessoais estão dispensadas conforme Plenário. Encerro a 
presente sessão, agradeço a presença de todos e convido 
para próxima sessão a realizar no dia vinte e sete de abril de 
dois mil e quinze (27/04/2015) as 18hs, aqui no Plenário 
José Marques Cardoso, aqui na Câmara Municipal de 
Vereadores.  
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