
Ata N° 011/2015 

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 
realizada no dia treze de abril de dois mil e quinze (13/04/2015), às dezoito 
horas (18h), na Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nº 23.990, 2º Piso, 
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, Jairo 
Assis da Silva, Delmir Euclides de Mello Maciel, João Carlos Soares. 
Senhor Presidente: Invocando a proteção de Deus declaro aberta a Sessão 
Ordinária do dia treze de abril de dois mil e quinze, solicito ao meu 1º 
secretário que faça a leitura de um versículo bíblico. 1º Secretário: 
Provérbios cap.17; 01. Presidente: Agradeço a presença de todos os 
Vereadores, e coloco em discussão a Ata da sessão ordinária nº 010/2015, 
coloco em votação a Ata nº 010/2015, Aprovada por unanimidade a Ata nº 
010/2015 com a ausência do Ver. Delmir Euclides de Mello Maciel. Peço 
ao 1º Secretário que faça a leitura dos Expedientes Recebidos. 1º Secretário: 
Expedientes recebidos; Requerimento N°008/2015 de autoria do Ver. Carlos 
Leonardo V. Carvalho; Requerimento N° 009/2015 de autoria do Ver. 
Ademar de Oliveira; Pedido de Informação N°005/2015 de autoria do Ver. 
José Flávio Ckless Soares; Pedido de Informação N°006/2015 de autoria 
do Ver. José Flávio Ckless Soares e Ver. Jairo Assis da Silva; 
Informativo- Comunicado N°100567/2015 do Ministério da Educação; 
Informativo- Comunicado N°13806/2015 da OI Empresa de Telefonia Fixa. 
Sr. Presidente: Solicito ao 1° Secretário que faça a chamada para inscrição 
para o uso da palavra referente aos Expedientes Recebidos. 1° Secretário: 
Ordem de inscrição para o uso da palavra referente aos Expedientes 
Recebidos na seguinte ordem, vereadores do PDT, PP, PTB, PMDB, PSDB e 
PSD, não consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Não havendo nenhum 
vereador inscrito para o uso da palavra nos Expedientes Recebidos 
passamos para a Ordem do Dia. Projeto de Indicação N°002/2015 de autoria 
do Ver. José Ferreira, solicito ao 1° Secretário que faça a chamada referente 
ao Projeto de Indicação N°002/2015. 1° Secretário: Ordem de inscrição para 
o uso da palavra referente ao Projeto de Indicação N°002/2015 na seguinte 
ordem, vereadores do PDT, PP, PTB, PMDB, PSDB e PSD, conta vereador 
inscrito. Sr. Presidente: Ver. José Ferreira dispõe de cinco minutos. Faz o 
uso da palavra referente ao Projeto de Indicação N°002/2015 o Ver. José 
Ferreira: Sr. Presidente, demais colegas vereadores, nossas funcionárias da 
Casa a Simone e as duas Fernanda, nosso Assessor Jurídico, a nossa 
assistência boia noite, o nosso Jornal de Glorinha, boa anoite a todos, 
obrigado pela presença. Eu vim a tribuna Presidente para atender 
reinvindicação de pessoas do nosso Município que nos reivindicam algumas 
coisas que a gente sabe que não é que eles sabem que a gente não tem 
como fazer, então a gente repassa a reinvindicação ao Poder Executivo, 
então a gente espera que o Poder Executivo possa executar a Obra e isso vai 
depender dele é um Projeto de Indicação né. Não vou ler o projeto porque 
acho que já foi lido por todos que tem uma cópia. Sr. Presidente: Ver. José 
Ferreira concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. 



Ademar: Obrigado Ver. José Ferreira na realidade em 1993 eu entrei com um 
pedido que fosse criado um horto municipal e nesse horto seria criado a 
plantação de todo tipo de arvores frutíferas arvores para alimentação e 
também nativas. E durante os oito anos que estive, durante umas três 
oportunidades nas mudanças de Governos eu reiterei fiz novamente o pedido 
o que nunca foi aceito, nunca foi atendido. E vossa excelência traz 
exatamente nos mesmos moldes a essa Casa e na oportunidade eu ainda 
dizia que naquele tempo o Município não tinha áreas disponíveis porque 
estava se iniciando, hoje tem e eu na época propunha que lá no Maracanã 
existe dentro do colégio Cônego Pedro Wagner uma vasta área inexplorada e 
que se fosse feito um convenio com o Estado para que o Município pudesse 
usar aquela área que está lá criando mato, enfim dando prejuízo porque tem 
que limpar enfim, então o Município faria lá este horto municipal que serviria 
para levar as crianças alternadamente para passar um dia lá plantando vendo 
como é que funciona a parte agrícola, e os Colégios Estaduais também pelo 
convenio. Agora a vossa excelência traz esse Projeto de Indicação 
N°002/2015 que vem ao encontro daquilo que eu já pensava lá no passado, 
espero que agora com muitas dificuldades que o Município está passando, 
mas que possa colocar em prática, não agora mas quem sabe ano que vem, 
colocar em prática e são coisas que são boas para a nossa comunidade, bom 
para a saúde do nosso Município. Retoma o uso da palavra o Ver. José 
Ferreira: Obrigado Ver. Ademar pela sua contribuição e eu lembro do seu 
pedido e o pessoal vem pedir para agente que nós coloquemos em prática, 
porque tem muita gente que acha que nós podemos resolver este problema e 
colocar o viveiro como eles entendem que tem que ser feito, mas a gente não 
pode, mas fazemos o que podemos fazendo um Projeto de Indicação e 
mandado ao Poder Executivo. Sr. Presidente: Antes de passar ao aparte 
queria solicitar aos colegas vereadores que deixem o celular no silencioso 
durante o período da nossa Sessão. Ver. José Ferreira concede uma parte ao 
Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: Obrigado pelo aparte e 
parabéns pela sua iniciativa, a uns trinta dias atrás estive conversando com o 
Secretário do Meio Ambiente o Sergio Caveira, onde falamos nesse ponto ele 
está tentando encontrar uma área que ele quer e vai ter que criar uma 
cooperativa de reciclagens né, então dentro desta área da cooperativa ele 
quer adquirir uma área um pouco maior para criar o horto municipal, então eu 
acho que um projeto que existe por ele e mais este projeto de indicação aqui 
vai reforçar mais e com certeza vai ter mais cuidado e em breve vamos ter o 
nosso horto municipal e que o nosso Município precisa e temos que arborizar 
cada vez mais, muito obrigado e parabéns pela sua iniciativa. Sr. Presidente: 
Ver. José Ferreira concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o 
Ver. Jorge: Obrigado Ver. José Ferreira acho muito importante sua indicação 
e quando se fala em horto florestal a primeira ideia que me vem é a área 
existente na Escola Cônego Pedro Wagner no Maracanã que dispõe de uma 
área de três hectares e meio o que é ocupado pela escola em torno de meio 
hectares e o restante daquela área está ociosa e é do Estado e eu tenho 
certeza que se a Prefeitura for criar um horto municipal e for reivindicar ao 
Estado a cedência que a Prefeitura consegue e realmente é importante para 
arborização do Município e até aula de técnicas agrícolas para os alunos 
daquela escola ou de outras também que queiram participar, o projeto é 
interessante e parabenizo o senhor por essa ideia vir átona novamente, 



muitas vezes já foi falado nesta Casa sobre o horto municipal e é importante. 
Retoma o uso da palavra o Ver. José Ferreira: Obrigado pela sua 
contribuição, eu acho que é interessante e agente colocou aqui e é importante 
para a educação das crianças nos colégios né, a criançada aprende ajuda 
arborizar o Município e aprende o manejo da plantação. Então vamos enviar 
esse projeto si aprovado em plenário e vamos ver o que vai acontecer, aqui 
na justificativa é o seguinte: “A preservação ambiental é uma preocupação 
crescente por parte das pessoas e organizações e governo. Desse modo, o 
Viveiro de Mudas, tem como objetivo promover a educação ambiental e 
ampliar a arborização em áreas públicas e privadas”. Então assim espero que 
os colegas vereadores aprovem este projeto para a gente mandar para o 
Executivo e ver o que eles vão fazer, se vão nos retornar com o projeto para 
execução da obra, espero que sim. Muito obrigado e conto com a colaboração 
dos senhores. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores inscritos coloco 
em votação o Projeto de Indicação N°002/2015 de autoria do Poder 
Legislativo do Ver. José Ferreira, Aprovado com sete votos favoráveis com 
a ausência do Ver. Delmir. Antes de passarmos a próxima matéria da ordem 
do dia eu gostaria de comunicar a nossa assistência e aos colegas 
vereadores que a ausência do Ver. Delmir se dá por um motivo de saúde e 
me parece que é apendicite ele está tendo uma situação um pouco séria e irá 
passar por um procedimento cirúrgico, então está justificada a ausência do 
Ver. Delmir na Sessão Ordinária desta noite. Dando seguimento a Ordem do 
Dia Requerimento N°008/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo, solicito 
que o Vice-presidente assuma a Presidência para mim fazer a defesa do meu 
Requerimento. Vice-Presidente: Ver. Carlos Leonardo dispõe de cinco 
minutos. Faz uso da palavra referente ao Requerimento N°008/2015 o Ver. 
Carlos Leonardo: Obrigado presidente, colegas vereadores, a nossa 
assistência, o meu boa noite a todos. Vereadores apresento está noite o meu 
Requerimento N°008/2015 aonde estou solicitando ao DAER a reinstalação 
da lombada eletrônica que fica localizada aqui na RS 030 aqui na nossa 
Pompílio Gomes Sobrinho em frente à Escola Deoclécio Ferrugem, a mesma 
foi retirada no início da semana passada pela empresa que tinha contrato com 
o Governo do Estado, este contrato reincidiu agora no fim do mês de março e 
já entrei em contato com o Deputado Estadual Gabriel Souza e com alguns 
membros do Governo no qual solicitaram que nós passássemos um 
Requerimento, um documento formal ao DAER, enviando estes documentos 
eles estariam tomando as medidas necessárias para agilizar o processo de 
reinstalação. A nova lombada eletrônica a nova empresa que irá instalar está 
em processo licitatório e isso levará alguns dias inclusive pela previsão pode 
levar até três meses, mas enquanto isso o DAER se compromete através 
estar recebendo um comunicado oficial do Município de fazer uma sinalização 
mais clara e mais evidente ali na região e com tachões e com uma pintura 
mais adequada alertando os Municípios do trafego que tem ali que tem muitos 
pedestres principalmente no horário de entrada e saída da Escola Estadual. 
Vice–presidente: Ver. Carlos Leonardo concede uma parte ao Ver. Jairo. Faz 
o uso da palavra o Ver. Jairo: Obrigado pelo aparte, meus parabéns pelo 
seu Requerimento que é muito importante ali é um lugar que passa muita 
gente tanto para a Prefeitura quanto para o colégio, e acho que tem sim que 
voltar a funcionar aquilo ali porque esses dois dias que eu passei ali e que 
não estava mais ali que eles tinham retirados, a gente automaticamente tem 



motoristas que automaticamente vem e param para o pessoal e os alunos 
passar. Só que tem uns que não obedece isso ai, então eu acho que tem 
colocar ali de novo porque estão passando meio rápido ali. Só que assim eu 
quero dizer que este Requerimento eu estava em casa ontem de noite 
quando passei ali e eu vi que não tinha, então e peguei e hoje de manhã eu ia 
fazer mas no caso meus parabéns pelo seu Requerimento que cheguei aqui e 
estava vendo porque ali precisa disso ai, mas precisamos ali na frente do 
posto de saúde um redutor de velocidade e outros mais só que tudo bem 
vamos ficar com este pôr em quanto, muito obrigado. Vice-Presidente: Ver. 
Carlos Leonardo concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o 
Ver. Jorge: Obrigado pelo aparte Ver. Leonardo e é muito importante sua 
proposição pois ali se trata de um cruzamento dos alunos da Escola 
Deoclécio Ferrugem e um dos lugares que mais nos preocupa o transito aqui 
no Centro da nossa Cidade. E nós presenciamos hoje no transito a pressa, a 
loucura, a desobediência no transito como a gente vê no dia a dia não só aqui 
mais em todas as Cidades em todos os lugares, aonde as pessoas deveriam 
reconhecer que se eu quero chegar em casa com meu carro aquele que está 
na minha frente ou atrás de mim também da mesma forma quer chegar, então 
as pessoas precisam se respeitar, essa semana ainda tivemos um 
atropelamento onde a pessoa foi atropelada aqui na Estrada do Maracanã e 
quem atropelou fugiu não prestou socorros e precisou que outras pessoas 
chegassem e prestassem o socorro. Então há uma desumanidade no transito, 
e não só no transito como em todas as esferas, as pessoas parecem que não 
se reconhecem mais como seres humanos e infelizmente nós precisamos 
tomar medidas que coloque essas questões na lei, na severidade da lei para 
que as pessoas se contenham. Então é muito importante a lombada ali e nós 
não podemos de forma alguma ficar sem uma sinalização mais rigorosa no 
Centro da nossa Cidade, meus parabéns pela sua preocupação. Retoma o 
uso da palavra o Ver. Carlos Leonardo: Obrigado aos vereadores que me 
apartearam, é realmente como é recente o caso foi retirado a pouco nós 
precisamos não deixar esfriar até porque sabemos que vai passar por um 
processo licitatório e daqui a pouse se troca lá os locais e algo assim temos 
que lembrar que é um ponto muito importante que tem um grande risco para 
os pedestres naquela localidade em frente à Escola Estadual Deoclécio 
Ferrugem. Vice-Presidente: Ver. Carlos Leonardo concede uma parte ao 
Ver. José Ferreira. Faz o uso da palavra o Ver. José Ferreira: Obrigado 
pelo aparte Ver. Leonardo, eu não sei não dá para entender porque tiraram 
aquilo ali que estava funcionando bem mas o pessoal que determina o DAER, 
a Brigada não tem nada a ver ela só cuida mas não tem nada a ver com a 
situação ali da lombada, e não dá para entender porque que tiraram aquela 
lombada dali, porque eu acho que a realidade de Glorinha hoje tem que 
ampliar a maneira do pessoal andar mais calmo, eles estão é diminuindo e 
acho que em breve vão ter que colocar uma sinaleira aqui em Glorinha, acho 
que não tem como fugir disso ai, aquela rotula é um problema para entrar ali 
na rotula dependendo o horário então eu acho que logo em seguida vão ter 
que colocar queira ou não queira vão ter que colocar sinaleira ali nessa parte 
central de Glorinha. Então não dá para entender porque que tiraram aquilo ali 
é uma coisa obrigatória ainda mais naquele local em frente à Prefeitura, 
daquele colégio ali onde os estudantes estão passando para lá e para cá a 
todo momento, era um respeito poderia até não estar funcionando direito mas 



que era um pouco respeitado a lombada. Então quero lhe dar os parabéns 
pelo seu Requerimento e pode contar com meu voto. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Carlos Leonardo: Obrigado Ver. José Ferreira, é que o 
contrato que o Governo do Estado tinha com a empresa prestadora do serviço 
teve fim no final do mês de março e os equipamentos pelo que entendo eram 
comodato, então a empresa ela veio e retirou e aguarda o Estado estar 
fazendo uma nova licitação, e se realizando está nova licitação a princípio 
será feita a reinstalação e o que nós queremos com o Requerimento é que o 
Estado também sinalize o local ali e dê uma atenção, uma sinalização mais 
intensa e que o quanto antes mantermos em alertas para cobrar para que o 
quando antes está lombada eletrônica esteja instalada e funcionando. Vice-
Presidente: Ver. Carlos Leonardo concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o 
uso da palavra o Ver. Flávio: Quero agradecer ao nobre Ver. Leonardo pela 
sessão do espaço e dizer que no trecho entre Glorinha e Tramandaí todas as 
lombadas foram tiradas, e imagino que em todas aquelas que estavam pela 
égide do contrato anterior, então Ver. José Ferreira acho que vamos ter ai 
mudanças em breve, e as mudanças que eu digo é instalação de novas. Mas 
eu venho a está tribuna para lembrar que semana passada estava 
trabalhando e recebi uma ligação de um cliente amigo nosso um cidadão 
glorinhense me cobrando um posicionamento me cobrando a respeito do 
redutor de velocidade na Estrada Passo do Portão e eu com aquela 
tranquilidade que a Câmara me permitiu disse o seguinte eu não costumo me 
aproveitar da situação mas tive o prazer de dizer assim meu caro cidadão a 
Câmara Municipal de Glorinha aprovou por unanimidade o instalação de um 
redutor de velocidades que foi encaminhado ao Poder Executivo e agora está 
com ele a bola. Acontece que tinha havido um acidente ali justamente ali 
naquela região que pelo jeito não foi coisa simples, foi muito séria e que 
infelizmente nós não resolvemos o problema mas criamos a alternativa para 
que seja resolvida está Casa aqui. Normalmente se chega na Prefeitura o 
problema é dos vereadores eles que aprovaram e hoje chegou nossa vez né 
vereador, nós aprovamos pessoal só falta o Executivo tomar providências 
para fazer com que aquela estrada ali tenha um mínimo de segurança, nós 
sabemos, nós brigamos muito por aquele asfalto, toda comunidade brigou 
mas agora também são as consequências, e o caso de nós não poder entrar 
na rotula ou atravessar em determinados momentos isso são consequências 
de uma Cidade cosmopolita afinal de contas nós somos já uma Cidade, talvez 
não  em arrecadação mas em nossos corações é grande para todos nós, a 
gente também tem que aprender a conviver com isso. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Carlos Leonardo: Obrigado Ver. Flávio é verdade nós aqui da 
Casa recebemos um abaixo assinado dos moradores aqui da região, aonde o 
senhor se referiu a pouco tempo que deu um acidente na semana passada e 
o pessoal também esteve aqui na Câmara pedindo cópias dessa 
documentação aonde informamos que na mesma semana que procuraram a 
Câmara de Vereadores o Requerimento foi apresentado e foi aprovado por 
unanimidade e foi encaminhado ao Executivo para que tomasse alguma 
medida devido ali existir uma curva com pouca visibilidade, o pessoal anda 
um pouco com excesso de velocidade e não demorou muito aconteceu um 
acidente, mas faz parte nós aqui já estamos nos precavendo e cobrando do 
DAER  reinstalação da lombada eletrônica em frente ao Colégio Estadual 
Deoclécio Ferrugem, muito obrigado e conto com a colaboração dos demais 



vereadores. Vice-Presidente: Coloco em votação o Requerimento 
N°008/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo, Aprovado por 
unanimidade. Sr. Presidente: Dando seguimento a ordem do dia passamos 
ao Requerimento N°009/2015 de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, o 
vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao 
Requerimento N°009/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente, senhores 
Vereadores, senhores aqui presentes, trago esse Requerimento a Casa no 
sentido de propiciar a segurança aos nossos operadores dos tratores 
agrícolas digo isso porque a retroescavadeira tem a cabine, a patrola tem a 
cabine e esse pessoal trabalham no tempo, o trator que roça a beirada da 
estrada com uma roçadeira articulada muitas vezes ele pode passar por cima 
de um enxame de abelhas e ai não dá tempo de escapar, sem contar a poeira 
a que ele é exposto roçando nas beiras das estradas. Da mesma forma os 
tratores que lavram, que aram a terra no interior em lugares a esmo, lugares 
altos de difícil de se defender, digamos que é comum, normal que abelhas 
venham atacar o tratorista para onde ele vai se atirar? Não tem como. A 
pouco tempo atrás eu digo isso porque a patrola estava trabalhando no 
Maracanã e no momento em que estava trabalhando lá dentro de uma 
propriedade particular e o Prefeito estava junto na cabine juntamente com o 
maquinista, e por ser perto da casa da falecida minha mãe, e o Renato estava 
por lá e foi lá observar e estava por ali e a patrola bateu em uma caixa de 
abelha que estava na beirada da estrada, e elas grudaram ele e o desespero 
foi tanto que ele se jogou dentro da água a sorte dele que tinha um açude 
perto se não, não tinha escapado, e ele ficou um tempo no fundo e elas ainda 
estavam circulando por cima  porque a água se mexia. Agora imaginamos a 
céu aberto, o que depois se nós não tomarmos essas atitudes e trazer essas 
matérias para que o Executivo possa colocar nesses que tem no comprar 
adquirir os novos já vir com a cabine. Inclusive dando condições aos 
funcionários que possam trabalhar ali até em um conforto de um ar-
condicionado que custa pouquinho hoje a instalação dentro de, dar 
comodidade as pessoas que trabalham. Sr. Presidente: Ver. Ademar 
concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: Sobre 
seu Requerimento a questão de tratores já em certos dez anos de uso colocar 
uma cabine vai se tornar oneroso, porque geralmente quando o trator sai de 
fábrica ele já é injetado para que nele contemple uma cabine e ele já deve vir 
com ar-condicionado porque com ele fechado não tem como trabalhar ali 
dentro, então acredito que custará uns vinte e cinco mil reais uma cabine com 
ar-condicionado. E no último leilão que ouve aqui foi vendido um trator me 
parece que vinte e oito ou trinta mil reais, então o custo benefício hoje 
inviabilizaria mas em um futuro próximo ai no final do ano uma emenda do 
Deputado Gerônimo que vai vir a essa Cidade estará sendo contemplado um 
trator e com certeza no edital já vai ser contemplado com ar-condicionado e 
com cabine assim como aquele outro que já tem ali, então eu acredito que 
para esses ai é difícil o custo é muito caro para colocar vai ser adaptações 
mas acredito que nas maquinas novas faz parte do edital até porque já tem 
que sair de fábrica com cabine pela questão de segurança, muito obrigado e 
votarei favorável ao seu Requerimento. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Ademar: Obrigado pela colaboração, na verdade o custo benefício ele é 
indiscutível porque nós estamos falando de vida, da saúde do trabalhador, 
então a gente tem que investir nessas pessoas que trabalham de sol a sol, na 



poeira, nas intempéries totais, então não se leva em consideração o custo e 
não acredito que seja tão caro que não possa ser colocado também. Muito 
obrigado. Sr. Presidente: Coloco em votação o Requerimento N°009/2015 de 
autoria do Ver. Ademar, Aprovado com sete votos favoráveis com a 
ausência do Ver. Delmir E. de Mello Maciel.  Pedido de Informação 
N°005/2015 de autoria do Ver. José Flávio, o vereador dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente ao Pedido de Informação 
N°005/2015 o Ver. José Flávio: Prezado Presidente quero na sua pessoa 
saudar os demais colegas vereadores, bem como o corpo de colaboradores 
da nossa Câmara, a assistência que nos dá o prazer da companhia nesta 
noite e também fiscalizando nosso trabalho. O nosso pedido de informação 
Presidente ele solicita ao Executivo Municipal que sejam prestadas 
informações atualizadas sobre o andamento da obra referente ao calçamento 
do passeio de pedestres junto a Av. Avelino Maciel Neto, ocorre Presidente 
que está obra teve início a bastante tempo está ali a ser concluída, não temos 
os benefícios de uma obra concluída e o que é pior temos a possibilidade de 
alguns acidentes ali pois encontra-se precário o estado de conservação a 
parte construída. E também Presidente em uma visita que fizemos ao então 
Prefeito Renato ele lá na interrogação que fizemos verbalmente ele 
apresentou as justificativas porque ainda nós não tínhamos a conclusão 
daquela obra, só que foi uma informação dada verbalmente e agora estou 
pedindo que o Prefeito reporte-se por escrito uma vez que a gente precisa dar 
a nossa comunidade não uma desculpa mas uma satisfação. Porque que uma 
obra iniciasse, para e invés de ser em benefício ela serve para colocar 
insegurança nos usuários os pedestres, transeuntes daquela região, ainda é 
pior a péssima imagem que nós temos de uma obra inacabada tão importante 
que é uma vez que sabemos que é a origem daquele investimento é uma 
parte da Prefeitura contrapartida com repasses do Governo Federal e que 
parece que se não me engano que é uma emenda de um Deputado muito 
bem votado aqui na nossa Cidade. Então eu gostaria dessas informações 
precisas para que eu pudesse chegar aqui nesta tribuna e entregasse para 
aquelas pessoas que estão ali que são o motivo pelo qual estamos aqui 
trabalhando, são as pessoas que contribuem com seus impostos, são 
pessoas que precisam de melhorias e nós estamos aqui olhando e não 
estamos enxergando nada, então eu gostaria que o Executivo nos desse um 
posicionamento por escrito para que nós pudéssemos entregar ao Jornal de 
Glorinha quem sabe, eles fazer a difusão o porquê que está obra não está 
concluída. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Presidente Ver. 
Carlos Leonardo. Faz o uso da palavra o Presidente Ver. Carlos Leonardo: 
Obrigado Ver. Flávio, e quero ser solidário ao seu Pedido de Informações não 
voto mas quero deixar aqui claro a minha posição favorável porque acho que 
nós necessitamos de termos uma informação oficial a respeito da obra que 
muito já foi discutido aqui no Plenário, nós já tivemos cobrança a respeito 
daquela obra nas redes sociais, pela população nas ruas, e é importante 
darmos uma resposta com o documento oficial em mãos registrado aqui na 
Casa, hoje sabemos que a obra está parada já solicitamos inclusive nesta 
mesma oportunidade ao Sr. Prefeito e informamos que havia bueiros 
profundos inclusive sem sinalização, sem tampa, gerando um risco aos 
pedestres pois parte da calçada estava semipronta e já apta, liberada para os 
pedestres caminharem, então vamos dizer que em um dia de chuva, ou a 



noite o pessoal não enxerga e estará colocando em risco, e pode vir alguém a 
se acidentar no bueiro ali, imagina uma criança tem bueiro que chegava a ter 
mais de um metro e meio de profundidade, então é importante e depois temos 
aquele pontilhão que tem que ser feito chegando já a Fibraplac e está em 
andamento conforme o Ver. Ademar e Ver. Jorge aqui me informaram, mas é 
muito importante que nós termos uma posição atual a respeito da obra e o 
cronograma de prazos, de términos da presente obra. Muito Obrigado. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio: Quero lhe agradecer pela sua 
ilustração, e quero voltar a dizer que espero ansiosamente pelo retorno desta 
informação e queria ter o máximo prazer em devolver a comunidade 
informações precisas. Seria isso muito obrigado. Sr. Presidente: Coloco em 
votação o Pedido de Informação N°005/2015 de autoria do Ver. José Ferreira, 
Aprovado com sete votos favoráveis com a ausência do Ver. Delmir E. 
de Mello Maciel. Peido de Informação N°006/2015 de autoria do Ver. José 
Flávio e Ver. Jairo, com a palavra para defesa do Pedido de Providência o 
Ver. José Flávio dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao 
Pedido de Informação N°006/2015 o Ver. José Flávio: Presidente agora 
dispensando as formalidades, vamos direto ao assunto vamos dizer assim 
Pedido de Informação N°006/2015 aonde solicitamos ao órgão competente no 
caso aqui a Companhia Riograndense de Saneamento, que nós tenhamos 
informações a respeito da maior obra construída neste Município aonde foi 
investido mais de onze milhões de reais, dinheiro público, que tanto suor nos 
custou, ocorre que quero aproveitar a presença do Jornal de Glorinha aqui 
depois se possível nos precisasse quando foi a inauguração eu não lembro, 
não tenho certeza mas se não me engano foi em julho, agosto ou setembro 
por ai que ouve uma inauguração oficial desse evento aqui. Mas na verdade, 
a grande verdade é Presidente e comunidade glorinhense que nós estamos 
sem a estação de tratamento não foi tratado um centímetro se quer de esgoto 
desta Cidade, já foram investidos onze milhões de reais isso é quase um 
terço do orçamento de um ano desse Município, mas de um terço diga-se de 
passagem, e a nossa comunidade não viu absolutamente nada de benefício a 
respeito deste assunto. Então eu quero Presidente eu quero contar com a 
unanimidade desta Casa e quero levar este documento mais adiante, quero 
levar este documento a Assembleia Legislativa e quero convidar vereadores 
que me acompanhem não quero ir sozinho, já convidei o Presidente, já 
convidei o Ver. Jorge, vou convidar o Ver. Ademar, Ver. João, Ver. Almiro, 
todos os vereadores, nós não podemos simplesmente ficar olhando uma obra 
dessas se estragando ao tempo sem gerar um só benefício a está 
comunidade, isto é uma vergonha para nós, vai completar um ano e 
informações que nós temos não oficiais que falta a licença de operação da 
estação de tratamento. Ver. José Ferreira o projeto foi feito, o projeto foi 
executado, deve ter tido a primeira licença aquela, depois a licença de 
instalação, e por último a licença de operação, vai fechar um ano que nós não 
temos a licença da obra mais importante desta Cidade, mais importante 
inclusive que as escolas, porque? Pelo custo, dinheiro suado, trabalho de 
muitas e muitas pessoas, Prefeitos que se passaram por este Município, e a 
verdade é que não temos benefício de nada disso. Sr. Presidente: Ver. José 
Flávio concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: 
Obrigado pelo aparte Ver. Flávio, entendo a sua preocupação na data de vinte 
e dois de outubro de dois mil e quatorze fiz este mesmo Pedido de 



Informação N°007/2014, a obra foi inaugurada no final de junho uma obra 
eleitoreira, um Deputado veio aqui inaugurar ela e essa Casa nem foi 
convidada para a mesma, em novembro se não me falhe a memória um 
gerente da Corsan veio a está Casa e não lembro se o senhor estava na 
reunião, e o que faltava ali a LO licença de operação e até hoje nada, e como 
o senhor falou quantos milhões foram investidos ali onze milhões e mais, não 
se sabe se teve mais coisa para investir o importante é que está ai a obra 
parada, ficou algumas ruas que não foram contempladas, então o segundo 
plano, o plano B que seria o Loteamento Popular até um pedido do Ver. Jorge 
e até agora não se tem nada, então primeiro ela tem que começar operar e 
quando é que a Fepam vai dar essa licença de operação essa LO e nós aqui 
esperando já se passaram seis meses que foi inaugurada, votarei favorável 
ao seu pedido. Sr. Presidente: Ver. José Flávio concede uma parte ao Ver. 
Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: Obrigado pelo aparte Ver. Flávio, 
e parabenizo o senhor pela lembrança que são tantas coisas que acontecem 
e que não acontecem e essa aconteceu e não está acontecendo e não só 
pelo dinheiro público um gasto ali que eu acho um absurdo mais de onze 
milhões de reais para enterrar mais ou menos uns dez quilômetros de 
encanamento, nós achamos caro um milhão um quilometro de asfalto, 
imaginem nós fazia dez quilômetros de asfalto com dinheiro que foi investido 
ali, que foi gasto, porque por enquanto ele só foi gasto, se ele não está sendo 
usado ele foi gasto ele não foi investido e várias ruas da nossa Cidade não 
foram contempladas com o tratamento de esgoto e nós estamos ai esperando 
por uma licença de operação, imaginem os senhores o Governo do Estado 
não consegue liberar uma LO para uma obra do Estado é inacreditável, é 
inacreditável isso, ai na correria de inaugurar uma obra, vamos inaugurar 
antes de entregar ao Governo ai acontece a inauguração e a população fica 
esperando para aquela obra tão prometida e tão propagada e até hoje o 
nosso Município não consegue usufruir daqueles onze milhões e tantos reais 
que ali foram gastos, infelizmente se o motivo é a LO a Licença de Operação 
que é concedida pela Fepam é realmente um absurdo. Obrigado. Sr. 
Presidente: Ver. José Flávio concede uma parte ao Ver. Jairo. Faz o uso da 
palavra o Ver. Jairo: Obrigado Ver. Flávio pelo seu Requerimento eu até na 
hora estava ligando para o nosso Assessor para fazer porque várias pessoas 
vem pedir informação dessa obra ai o Ver. Flávio já tinha protocolado tem 
meu nome aqui o Ver. Flávio disse para colocar que foi no mesmo horário. 
Mas quero dizer ao Ver. Flávio que acho um absurdo outra obra 
semiacabada, e ai nós temos várias obras que já está feita, já está sendo 
feitas, mas uma obra sendo acabada de mais de onze milhões. Então eu 
quero dizer para o Ver. Flávio que pode contar com meu voto com certeza e 
para essas pessoas que nem o Ver. Jorge falou, muitas pessoas que tem que 
beneficiar dessa obra não está sendo beneficiado minha gente, então eles 
estão cobrando da gente e eu não sei o porquê que não inauguram isso ai, 
porque o negócio é o seguinte foi feito e a gente não vê nenhuma daquelas 
pessoas que foi feito que já foram liberados todos, e não estão sendo 
liberados para ninguém, então dentro das zonas urbanas de Glorinha, quero 
dizer assim que quase todas as pessoas estão cobrando essa obra, e eu 
acho assim a gente fez o Requerimento e o Governo tem que ir atrás para ser 
liberado porque as pessoas merecem, porque é uma obra grande e estão 
precisando de pessoal, era isso muito obrigado. Sr. Presidente: Ver. José 



Flávio concede uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. 
Almiro: Em primeiro lugar quero agradecer ao Ver. Flávio por me conceder 
este aparte, Ver. Flávio evidentemente imagino que o senhor tenha passado 
por ali casualmente hoje ainda comentei quando vinha vindo para Glorinha 
com a minha esposa o fiasco, a vergonha que está aquele prédio ali e se 
continuar assim vereador dentro de um mês, dois meses ninguém vai mais 
enxergar o prédio daquela obra que foi feita ali porque o matagal tomou conta, 
eles vão ter que ter duas licenças e depois tem que pegar uma licença da 
Fepam para poder roçar o brejo no pátio, eu sinceramente vereador não vejo, 
e o que me preocupa as vezes sabe o que é e isso não vejo no face, nas 
redes sociais esses escândalos, essas coisas nós tiramos a pouco na 
semana passada foi tirado trinta ambulâncias das estradas porque dizem que 
não precisa, se tiram as lombadas eletrônicas, se inaugura uma obra sem 
estar concluída falta uma licença para operar e essa licença é do mesmo 
Estado, isso dá uma impressão sabe aquela história do cachorro brincar com 
o rabo em volta, em volta e nunca consegue pegar, estão brincando, eu disse 
Vereadores e é uma verdade eu não quero hoje, por favor eu não quero me 
estressar mas é uma verdade, eu estou profundamente decepcionado com a 
coisa pública do nosso País, não existe mais concerto, não tem, porque só se 
vê o defeito no outro, e nós as vezes não corrigimos nossos próprios defeitos. 
Está na hora do Estado dizer o porquê veio também e nós aqui criticamos e 
muito a Presidente Dilma que merece ser criticada, mas nós também temos 
que baixar o cacete no Governo do Estado porque não disse o porquê veio, 
até o presente momento não disse e não é dinheiro do Sartori e nem do Ex-
Governador que está ali é dinheiro da população do Estado do Rio Grande do 
Sul que está depositado ali naquela obra, era isso muito obrigado, e tem meu 
apoio na integra, esse é o tipo de pedido que merece ser destacado é o que o 
senhor está fazendo. Sr. Presidente: Ver. José Flávio concede uma parte ao 
Ver. José Ferreira. Faz o uso da palavra o Ver. José Ferreira: Muito 
obrigado pelo aparte Ver. Flávio já foi feito diversas reclamações em relação a 
esse problema da Corsan e quero lhe dar os parabéns por essa iniciativa do 
senhor fazer esse pedido de esclarecimento porque a Corsan só como não 
fez o final do que tinha que fazer como falou o Ver. Almiro o mato está 
tomando conta se bem que nós somos meios ecologistas tem que preservar 
este mato que está crescendo lá. Mas eles deixaram um rastro de destruição 
além do mais que eles não conseguem arrumar essas ruas de Glorinha que já 
foi reivindicado diversas vezes e já fizemos reuniões com eles, a Câmara já 
teve mais de uma reunião com eles e que prometeram de fazer os reparos 
necessários e até hoje não fizeram. Então acho que tem que cobrar deles, 
acho que por enquanto não dá para cobrar do Governador Sartori como falou 
o Ver. Almiro porque ele ainda não teve tempo de colocar as coisas em dia, e 
eu espero que ele coloque algumas coisas nos lugares para que o Estado 
possa andar não sei se vai colocar, mais a minha esperança é essa, eu acho 
que temos que dar mais um tempinho ainda para ele para ai nós começar a 
cobrar dele, porque esse fato é do Governador anterior não era dele ainda. 
Então outra que tinha que colocar em ordem, mas vamos esperar mais um 
pouco o que vai resolver o nosso Governador Sartori. Sr. Presidente: Ver. 
José Flávio concede uma parte ao Presidente Ver. Carlos Leonardo. Faz o 
uso da palavra o Presidente Ver. Carlos Leonardo: Obrigado Ver. Flávio, e 
quero também me solidarizar ao seu pedido de informação que aqui além de 



nós estar falando de saneamento básico estamos falando em saúde pública, 
estamos pensando no futuro da nossa Cidade, das crianças que vão crescer 
aqui e nós queremos que o nosso solo, a nossa água não esteja poluída, mas 
também quero parabenizar ao Ver. José Ferreira pela coerência na sua fala 
Vereador em não achar um culpado que assumiu um Governo a pouco mais 
de noventa dias e todos nós sabemos do estado e da situação financeira que 
se encontra o Estado do Rio Grande do Sul é fácil nós cobrarmos e jogar a 
culpa no Governador Sartori e dizer o porquê que ele está ali, o porquê que 
ele veio, mas é verdade temos que ficar indignados e cobrar atitudes na 
esfera Federal na esfera Estadual e na esfera Municipal. Hoje o Governador 
Sartori fala que não tem recursos e acredito na posição dele no Governo do 
Estado, muitas coisas acontecem ao nosso Município e a culpa é a crise, 
então acho que temos que ter a coerência de sabermos diferenciar o que nós 
temos alcance para poder executar, não defendo ninguém e acredito que o 
Governador Sartori até o final do ano vai estar enxugando as contas na 
medida do possível para que a partir de dois mil e dezesseis poder abrir a 
torneira e poder fazer alguns investimentos no Governo do Estado no 
decorrer desses quatro anos. Ver. Flávio me solidarizo ao seu Pedido de 
Informação apoio, e aqueles equipamentos que ali estão já vão fazer um ano 
desde a sua inauguração que estão instalados, isso a gente conhece e sabe 
que máquina parada estraga com o tempo e daqui a pouco no momento em 
que for colocar em funcionamento os equipamentos vão estar danificados não 
vão funcionar, vai ter mais despesas de dinheiro público e isso a gente tem 
que cobrar e esse é o momento de nós nos unirmos e irmos até o 
Governador, até o Governo do Estado, até os nossos Deputados, Secretários 
de Estados e pedir uma agilização uma atenção referente a licença, ou saber 
o que está acontecendo, muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. 
José Flávio: Eu quero aqui fazer um registro que eu sou obrigado a fazer, 
quero fazer um agradecimento a Presidente Dilma, ao Governo Federal que 
repassou tudo que se comprometeu de repassar nesta obra, então a minha 
indignação é tão grande Ver. Ademar que não posso nem culpar a Presidente 
Dilma mas posso agradecer a ela por ela ter feito, cumprido a obrigação dela 
isso eu posso fazer é meu dever inclusive e eu não posso aqui culpar e nem 
puxar as orelhas de José Ivo Sartori porque ele está na condição de vassoura 
nova é isso que eu quero aproveitar, aproveitar a condição de vassoura nova 
dele e dos Secretários, e  dos Deputados novos que nós temos para que essa 
obra saia porque o vício de não autorizar, que pequenas, médias empresas 
foram embora desse Estado porque essa Fepam não deixou se instalar.  Sr. 
Presidente: Ver. José Flávio concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso 
da palavra o Ver. Ademar: Obrigado pelo aparte Ver. Flávio e é muito 
oportuno e o Ver. Almiro com uma certa coerência falou a respeito do mato 
que está criando lá e é verdade, está ridículo aquilo lá. Ver. Flávio não seria 
mais prudente se reunir nós os noves vereadores e nós irmos até a Fepam 
diretamente ao Presidente da Fepam e indagar dele, e cobrar dele também o 
porquê que não liberam a licença ambiental daquele abatedouro frigorifico das 
contendas também na mesma oportunidade as duas coisas em uma vez só, 
dependendo da situação e do que ele nos disser nós vamos até a Assembleia 
Legislativa ou até de repente ao Palácio Piratini cobrar uma ação imediata, 
então vossa excelência se quiser fazer o convite para nós vereadores eu 
aceitaria com prazer começando lá pela Fepam, ouvir dele o porquê que faz 



um ano que não liberam se é uma simples visita aqui para ver como é que 
funciona, como é que está o projeto e a liberação, funciona assim, que o difícil 
foi feito agora o mais fácil está complicado, muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o Ver. José Flávio: Nobre Ver. Ademar sua ideia é boa mas é o 
seguinte acontece que nós também temos nossos correspondentes ocupando 
cadeiras na Assembleia e na Câmara de Deputados, eles são os nossos 
representantes, o Deputado Lucas Redecker levou uma quantidade de votos 
aqui de Glorinha, o Deputado Gabriel Souza levou uma quantidade de votos 
aqui de Glorinha, o Deputado Mauricio levou, o Deputado Alírio Simone levou, 
o Deputado Ernani Polo, esses homens tem que trabalhar pela nossa Cidade 
esses homens tem compromisso com esta terra eles não são fantasmas e 
eles colocaram os pés aqui na hora em que precisam agora eu quero ir lá e 
colocar no pescoço deles a faca e fazer eles dar satisfação para aquelas 
pessoas que estão ali, eles votaram acreditando nas nossas palavras dizendo 
que eles eram nossos representantes Muito obrigado. Sr. Presidente: Coloco 
em votação o Pedido de Informação N°006/2015 de autoria do Ver. José 
Flávio e Ver. Jairo, Aprovado com sete votos favoráveis com a ausência 
do Ver. Delmir E. de Mello Maciel. Não havendo mais matérias na Ordem do 
Dia passamos para as Explicações Pessoais, peço ao 1° Secretário que faça 
a chamada para as Explicações Pessoais. 1° Secretário: Ordem de inscrição 
para o uso da palavra referente as Explicações Pessoais na seguinte ordem, 
vereadores do PDT, PP, PTB, PMDB, PSDB e PSD, consta vereador inscrito. 
Sr. Presidente: Ver. José Flávio dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. José Flávio: Presidente 
dispensando as formalidades quero aqui me reportar as manifestações 
ocorridas no País aonde um número de aproximadamente um milhão de 
pessoas, o número de cento e noventa e cinco Cidades, vinte e dois Estados, 
fora aqueles que só fizeram a manifestação, a passeata pelo facebook, esses 
números a mais. Mas a grande verdade é que nós vimos novamente crianças, 
jovens, senhoras, senhores, idosos, caminhoneiros, motoqueiros, garis, 
pessoas de todas as classes sociais, nós assistimos ontem pela televisão a 
manifestação de um milhão seiscentos e setenta, pelo Data Folha deve ser 
três ou quatro pessoas. Mas a verdade é que um grande número de 
Brasileiros foram as ruas e o que é pior de tudo Ver. Zequinha eles não foram 
as ruas para dizer que está tudo bem, eles não foram as ruas para 
reconhecer que o tratamento de Glorinha está um matagal, não foram as ruas 
para dizer que a residente Dilma cumpriu com sua obrigação com o povo de 
Glorinha mandando o recurso que se comprometeu. Eles foram as ruas Ver. 
Zequinha e Vereadores nobres reclamar, clamar que é mais contundente 
ainda que reclamar, foram clamar por um País decente, um milhão de 
pessoas em um universo de duzentos é muito pouco, mas coloquem uma 
senhora de oitenta anos de idade, um senhor de sessenta, uma criança de 
três, um menino de nove, um jovem ao caminhar na rua com sua bandeira 
pacificamente sem agressão, assista aquela imagem, interprete aquela 
fotografia, de a sua opinião sobre o vídeo, as imagens da televisão e vamos 
ver, Ver. Zequinha, Ver. João, Ver. Jairo e todos que me assistem e nós 
vamos ver que estamos vivendo um momento terrivelmente angustiante 
aonde a safadeza, a corrupção, o roubo, a iniquidade, tomam conta do nosso 
País. Em quinze de março foram dois milhões de pessoas, em doze de abril 
um milhão fora aqueles que não tiveram coragem de sair de casa mais 



gostariam de estar lá, eu tenho certeza senhoras e senhores que está 
caminhada não pode ter sido em vão, este País goste ou não precisa de 
mudanças queiram ou não queiram precisa de mudanças, e eu vou contar 
para vocês uma história aqui nesta Cidade por culpa da Dilma mais pessoas 
estão pagando imposto de renda pessoas que estavam longe da tabela do 
imposto de renda, e hoje estão pagando para ela pegar o dinheiro e mandar 
para Cuba, Uruguai, para não sei aonde, menos para o povo Brasileiro porque 
este repasse do PAC que ela mandou para Glorinha é coisa de 2005/2006 
isso é coisa do molusco que está por trás de tudo isso. Então não pode ter 
sido em vão o que nós vimos o dia 15 de março, o que vimos ontem e o que 
vamos ver muito ainda, e nós precisamos estar mobilizado gostem ou não 
gostem, queiram ou não queiram esse País está na mão dos ladrões. Sr. 
Presidente: Ver. José Flávio concede uma parte ao Ver. José Ferreira. Faz o 
uso da palavra o Ver. José Ferreira: Muito obrigado pelo aparte Ver. Flávio, 
eu não me escrevi por isso fui obrigado a pedir um aparte, o senhor falou 
treze por cento que estão apoiando a Presidente, em dois meses, no mês de 
fevereiro era treze por cento e ela está dando graças a Deus que mantem os 
mesmos treze por cento agora de apoio a ela, então quero dizer que eles 
reclamaram muito, ontem eu li, e estava vendo no Jornal, e inclusive teve 
alguém que pediu intervenção militar, está no Jornal não estou dizendo 
asneiras porque estão pedindo uma ditadura militar de novo no País, então é 
porque não está bom, porque a pouco tempo era proibido falar em ditadura, 
hoje estão falando, estão pedindo, estão pedindo melhorias no Governo e 
parece que não tem como melhorar, segundo eles mesmos em um curto 
período de tempo não tem como melhorar o País, o pessoal precise que 
melhore amanhã e não é logo aqui é lá em 2017/2018, o pessoal precisa que 
melhore agora, até porque existia uma caderneta de poupança  de não sei de 
quantos bilhões, em dois meses agora o povo tirou todo da poupança, o povo 
todo tirou porque eles estavam gastando o que eles estavam poupando, e se 
eles estavam gastando o que estavam poupando porque o País estava em 
decadência então eu espero que haja uma melhora com a Presidente Dilma 
ou sem a Presidente Dilma, mas a verdade é que o País tem que melhorar 
para o pessoal poder respirar aliviado. Retoma o uso da palavra o Ver. José 
Flávio: Para encerrar minha fala Ver. Zequinha quero agradecer a sua 
participação, e para encerrar eu quero lamentar aqui que quinta ou sexta-feira 
agora deu entrada na penitenciária do Paraná lá onde estão trancafiados 
todos os bandidos que tomaram conta do dinheiro público o Ex-Deputado do 
partido dos Trabalhadores agora dizem que está sem partido mais era do PT 
André Vargas se não me engano o nome que alguns dias atrás, a uns três, 
quatro meses atrás logo após a queda do Ministro Barbosa ele estava, ele 
passou para o Brasil inteiro ele abraçado com a Presidente Dilma. Muito 
obrigado. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Jairo que dispõe de 
cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o 
Ver. Jairo: Sr. Presidente e demais vereadores, nossos funcionários da Casa, 
nossas atendentes meu boa noite a todos, o Jornal de Glorinha. Quero falar 
um pouquinho dos Expedientes Recebidos de hoje que acho que foi de muita 
importância a todos que a Câmara está atenta sim que já deu aquele acidente 
lá na Estrada do Maracanã que está escrito ali mas não é, só que a gente já 
tinha um Requerimento na Casa para colocar redutor de velocidade na 
estrada, e quero dizer assim que a Câmara está aberta e a gente está hoje, 



entrou vários Requerimentos bons aqui para fazer e a gente está sempre 
atento, os vereadores todos estão todos atentos e quero voltar lá no nosso 
Governador que o Zequinha falou no Sartori eu acho que é pouco tempo que 
ele está no Poder e vamos dar sim os quatro anos para ele para ver o que ele 
pode fazer em quatro anos. Então daqui um ano dois em diante nós vamos 
ver o que o nosso Governador vai poder fazer alguma coisa por nós. Então é 
isso também estive na festa ontem das contendas que deu bastante gente 
bom churrasco lá almocei com eles lá, então quero dizer para vocês que 
estava muito bom, e quero parabenizar o nosso Deputado Gabriel que eu e o 
Presidente Leonardo apoiamos, sobre questão de tapando o buraco aqui na 
estrada de Gravataí a Glorinha quero dizer só para o nosso Presidente que 
tem que falar com o pessoal do DAER sim que entrou aqui um Requerimento 
que vai chegar até lá sobre questão dos buracos que estão abrindo e estão 
colocando brita e naqueles lugares está ficando violentos, ficando ruim porque 
o cara vem meio corrido se perde, então quero dizer assim já aconteceu com 
umas três pessoas quatro mais quero dizer que foi um grande trabalho do 
nosso Deputado e o nosso Presidente que esteve lá no DAER para fazer este 
trabalho. Sr. Presidente: Ver. Jairo concede uma parte ao Presidente Ver. 
Carlos Leonardo. Faz o uso da palavra o Presidente Ver. Carlos Leonardo: 
Obrigado pelo reconhecimento, e esta questão já discutimos na semana 
passada a respeito das obras que estão ocorrendo na RS030 aonde estão 
sendo removidos os borrachudos e colocando uma nova base e vindo com o 
asfalto em trechos que estavam bem perigosos e são perigosos, na segunda-
feira passada nós já tínhamos entrado em contato com  o DAER e com a 
empresa responsável cobrando uma sinalização e uma maior atenção, mas 
novamente neste final de semana a empresa reincidiu com o problema e 
deixou alguns buracos sem ter asfalto com essa base de saibro ficando um 
problema porque passa dois, três dias e aquele buraco aberto, novamente 
hoje entrei em contato e falei com o superintendente do DAER de Esteio que 
é o Engenheiro Jorge Fernandes e cobrei dele uma atenção maior e na 
quinta-feira próxima estarei no DAER cobrando já Diretor que corrige aquilo 
ali para nós evitar problemas futuros e acidentes mais graves que é a nossa 
preocupação, que não gere nenhum acidente grave pois ali mesmo tapado o 
buraco com o saibro a um risco grande do carro a noite ou em dias de chuva 
não dar tempo de ver e entra naquele remendo que está sendo feito que não 
está tapado naquela obra  e se torne um risco para a segurança dos 
pedestres, mas agradeço as suas palavras. Sr. Presidente: Ver. Jairo 
concede uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: 
Obrigado Ver. Jairo pela cedência do espaço, eu realmente não sou um 
político de sorte e sim um político azarado, primeiro que foi numa autoridade 
pessoalmente eu e o Prefeito na capatazia do DAER, eu não liguei, liguei para 
marcar a audiência e fomos lá inclusive foi convidado o Jornal de Glorinha 
que tinham outro compromisso e não puderam se fazer presente eu fui lá e 
trouxe a notícia de que ia ser o reparo só que a Engenheira que me foge no 
momento o nome dessa moça, e já disse segunda-feira passada Ver. Jairo 
que eu estive lá juntamente com o Prefeito e ela nos passou a garantia que ia 
ser feita este remendão, este tapa buraco e curiosamente o Ver. Jairo fala no 
que o Ver. Leonardo fez e eu que fui o primeiro que inclusive saiu no Jornal 
essa matéria, o meu serviço ficou esquecido eu não tive participação 
nenhuma e quando o Ver. Leonardo falou com o Deputado Gabriel já estavam 



começando de lá para cá já tinham iniciado o tampa buraco já estava ali no 
barro vermelho, não vou me furtar esse direito, este meu trabalho e quando 
isso acontecer eu vou me rebelar aqui seja o dia que for, porque eu acho uma 
falta de consideração porque eu não tiro o trabalho de ninguém, agora aqui 
nesta Casa tem se notificado de um tirar o trabalho do outro ou não faço isso 
porque a minha consciência não permite que eu faça isso, era isso muito 
obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Jairo: Eu acho que está dando 
uma contrapartida aqui porque no Jornal saiu a tua foto mesmo, saiu a foto de 
vários e a do Ver. Leonardo também com o Deputado Gabriel, então quero 
dizer que ele esteve lá e foram os quatro e o que acontece se você teve parte 
tudo bem, meus parabéns só que quando tu vai pedir uma parte tu explica 
primeiro para depois dizer que os caras estão fazendo trabalho isso aquilo, 
não eu estou contando o que eu vi no Jornal e eu vi assim porque eu tenho 
face e foi passado a foto para mim. Sr. Presidente: Ver. Jairo concede uma 
parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: Obrigado pelo aparte 
Ver. Jairo, semana passada eu levantei uma tese sobre os buracos que 
estavam sendo feitos na RS030 o remendão e ninguém me tira essa palavra 
porque é um remendão, se abril um buraco de um metro de profundidade 
para tirar a matéria solida ali e quando vier a chover o buraco vai encher de 
água aonde que vai sair aquela água não tem dreno pra ela, agora realmente 
eu não sei que mágica foi essa parabéns ao Presidente que foi lá com seu 
Deputado e conseguiu questionar junto ao DAER e conseguiu que 
apressasse esses remendos, mas essa obra foi licitada lá no Governo Tarso 
não tem essa mágica de em quinze dias licita uma obra, alguém tem 
conhecimento desse contrato se vão fazer só a RS030? A RS040? A RS020? 
Não se sabe desse contrato então vamos ver a fundo, mas foi lá no Governo 
passado, e que bom que o Governo atual está colocando em prática e tem o 
Deputado Gabriel que fez uma votação expressiva aqui em Glorinha para nos 
representar, mas é um remendo. Vamos fazer assim o Ver. Almiro tem 
méritos, o Prefeito esteve lá no DAER também, todo mundo está preocupado 
com isso, e cadê a sinalização da empresa que ia sinalizar os buracos, e 
colocar o que lá um cone no meio da faixa? Ia pintar lá cuidar do buraco? Vai 
continuar a mesma coisa eles vão abrir vários buracos durante a semana até 
que venha o asfalto para tapar e vai continuar aquele problema, e qual é a 
camada de asfalto que está sendo colocado ali também, porque eu vi ali no 
passo da Taquara na parada 116 que ficou niveladinho a base que colocaram 
junto do asfalto, ai vem no asfalto e vão tirar aquele excesso de material para 
colocar a camada de asfalto ou vai ser dois centímetros de asfalto, sei lá 
quanto, eu não sei o que diz o contrato, muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Jairo: Obrigado Ver. João, o negócio é o seguinte sobre 
questão do trabalho eu quero que seja feito independente, agora eu quero 
dizer que sim um Deputado Estadual tem muita força e o Deputado Gabriel 
que esteve lá com o Presidente no DAER aonde foi falado sobre questão dos 
buracos, ai assim se tiveram outros, tudo bem mas eu estou falando o que eu 
vi. Sr. Presidente: Ver. Jairo concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso 
da palavra o Ver. Ademar: Obrigado pelo aparte Ver. Jairo, na verdade eu 
vejo uma discussão de quem é a paternidade do pedido, mas acima de tudo o 
serviço está sendo executado e que bom que estamos discutindo onde dois 
pediram o Ver. Almiro e depois posteriormente o Ver. Leonardo, e a obra está 
sendo executada. Em relação a recortar, retirar a parte bole do borrachudo e 



colocar ali o pedrisco e deixar por alguns dias isso é normal por este Brasil a 
fora é assim, para que trabalhe o chão, e na semana passada aonde foi e foi 
dito aqui que aonde foi feito na hora baixou e vai baixar, então tem que deixar 
o chão trabalhar não se coloca água em um alicerce, em uma terro de uma 
casa e deixa desacamar, é assim que funciona e depois não trabalha mais, é 
um processo técnico, então tem que ser dessa forma, tem que passar pelas 
diversidades tem uma rebaixas alguma coisa, mas pior era o geio que estava, 
pelo menos estamos vendo que está saindo. É remendão eu sei mas agora 
um recapeamento geral em toda estrada levando em consideração a situação 
financeira do nosso Estado. Era isso, obrigado. Retoma o uso da palavra o 
Ver. Jairo: Obrigado Ver. Ademar, quero agradecer ao Presidente quando 
disse que já tinha entrado em contato com o DAER sobre questão dos 
buracos colocar e deixar daquele jeito, então é isso ai e acho que o que 
interessa para nós é que o trabalho seja feito, era isso muito obrigado. Sr. 
Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Jorge que dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Jorge: Sr. Presidente, colegas vereadores, nossa assistência, o Ver. Flávio 
falava a pouco da manifestação graças ao povo que se manifesta e vai as 
ruas, que reivindica os seus direitos. Porque assim alerta aqueles que tem a 
obrigação de trabalhar em prol da direção deste País, desse Estado, desse 
Município, nós temos grandes nomes políticos condenados e impedidos até 
de participar da política no País. O ano passado nós víamos nos Jornais as 
fraudes nas licitações da Corsan, onde temos políticos bem conhecidos na 
fraude das licitações, obras que custariam um X acabaram custando dois X, 
ou mais né Ver. João Soares. E como a obra de Glorinha o saneamento 
básico a empresa que construiu e que nos deixou marcas até indesejadas, as 
nossas ruas que até hoje não foram recuperadas como até hoje precisam ser 
recuperadas e nós aqui da Câmara de Vereadores já cobramos e cobramos 
muito forte isso, da empresa, da recuperação do asfalto, dos calçamentos que 
a empresa deixou danificado e assim ficaram. E a questão da RS 030 quando 
o Governo do Estado tirou os pedágios das rodovias eu disse nesta Casa na 
época nesta tribuna que tomara que nós continuasse tendo as estradas que 
nós tínhamos o pedágio é caro mas nós tínhamos estradas e a estrada não 
pedagiada da forma em que está o Governo não mantém, não tem como 
manter as estradas a cada ano aumenta a quilometragem de estradas, várias 
estradas novas são asfaltadas, são construídas e além de aumentar as 
despesas aumenta os cabides de empregos, isso é gravíssimo em todas as 
esferas públicas, e daí o País o Estado, o Município, chega aonde chega 
gastando muito mais do que deveria, com folha de pagamento do que com 
investimentos para a população e infelizmente não bastando o inchaço nas 
folhas de pagamento existe ainda as famosas licitações fraudadas que nós 
temos exemplos bem pertinho de nós aonde em uma véspera de uma eleição 
tinha um cidadão político que tinha um gado em um determinado campo e foi 
feito uma denúncia pois ele deu jeito de consumir com aquele gado naquela 
noite porque no outro dia podia ter alguém lá, era uma pegadinha e ninguém 
ia lá fiscalizar se o gado estava lá ou não se realmente existia, mas o medo 
se condenou sozinho. E assim existe isso por este Brasil a fora, por este País 
a fora, eles são vizinhos nossos aqui. Acabou meu tempo, é uma pena quero 
desejar um boa noite a todos vocês e um bom retorno. Sr. Presidente: 
Próximo vereador inscrito Ver. João que dispõe de cinco minutos. Faz o uso 



da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. João: Sr. Presidente, 
colegas vereadores, nossos funcionários desta Casa, nossa assistência, em 
especial ao Jornal de Glorinha que tão bem faz para a nossa Cidade. Quero 
deixar registrado que ontem realmente não vi o Ver. Jairo na Festa das 
Contendas, eu vi o nosso Presidente o Ver. Leonardo, aquele almoço 
maravilhoso atendido na hora com carnes saborosas, cerveja bem gelada 
com um leilão animado é bom a gente se encontrar com os amigos, então 
está de parabéns a diretoria da comunidade das contendas o Vilmar Fries 
leva um abraço para o pessoal lá que o senhor é daquela comunidade. Sr. 
Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. Jairo. Faz o uso da 
palavra o Ver. Jairo: Obrigado Ver. João, eu sou obrigado a vir aqui pedir um 
aparte porque o Ver. João citou meu nome dizendo que eu não estava na 
festa, vereador eu acho que nem sempre aonde um está o outro tá, então 
acho que nós não fomos na mesma hora, então qual foi a hora que o senhor 
esteve lá? Então de repente a hora que eu estava lá o vereador não estava, 
mas eu tinha que ir lá porque eu tenho colegas lá, tenho amigos, e eu tenho 
provas e se quiser eu trago quantas pessoas que almoçaram comigo, agora o 
Ver. João não pode dizer que eu não estive lá, tem que pensar um pouquinho 
antes de dizer as coisas. Muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. 
João: Obrigado pela sua contribuição Ver. Jairo mas não entendi a sua 
colocação, eu disse que não lhe vi lá e só vi o Presidente, mas não falei que o 
senhor não esteve na festa eu só disse que não lhe vi lá, mas que bom que o 
senhor esteve porque o ano que vem é festa das comunidades e vai estar 
cheia de gente. Mas parabéns aquela comunidade que vem crescendo a 
organização deles. Sr. Presidente tem um outro problema na nossa Cidade 
que a uns tempos atrás não tinha lei para essa mas o Executivo mandou para 
cá uma lei nós emendamos e aprovamos a lei proibindo o trafego de 
caminhões na Estrada Capão da Lagoa e Otacílio Soares, pois bem os 
moradores seguidamente me ligam e eu já fraguei caminhões já tirei fotos, 
falei com o Comando da Brigada eles vão fazer uma operação e parece que 
essa operação não sai. Então gostaria que essa Casa marcasse uma reunião 
com o Comando da Brigada para a próxima semana para eles vir aqui 
conversar conosco e esclarecer quantas abordagens foram feitas, que a lei foi 
aprovada lá no final de setembro, se algum veículo foi multado, como é que 
está trazer uma relação para nós poder entender melhor porque os próprios 
caminhões que trabalham para a Triunfo concepa eles saem na rota de fuga 
uns saem pela RS030, outros pela entrada de chão Capão da Lagoa e 
Otacílio Soares, então eles prestam o serviço para a concessionária e fugam 
da balança e nós estamos à mercê, então eu quero que a Brigada porque 
agora tem a lei ela pode autuar ela está amparada pela lei que antes não 
podia porque não tinha lei, então espero que o nosso Comando venha trazer 
umas explicações convincentes para nós porque a comunidade nos cobra e a 
gente está sempre cobrando, mas nós não temos o poder de ir lá e parar o  
caminhão, quem tem esse poder é a Brigada e ela está autorizada para isso. 
Seria essas minhas considerações uma boa semana a todos boa noite. 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 e os demais componentes da mesa, senhores 
vereadores, nossas colegas de trabalho, quero também saudar a Clarice a 
Sandra, a Adriana, o Vilmar, o Tiago, muito obrigado pela presença de todos 



na noite de hoje que estão aqui prestigiando o nosso trabalho. Em primeiro 
lugar senhor presidente eu quero na semana próxima passada o Ver. Jorge 
liderou com um documento que até hoje vou ler para as pessoas que estão na 
Casa tomem conhecimento. Apraz-me cumprimentar venho através deste 
requerer ao Ilustre Prefeito Municipal que seja alterado o horário do 
expediente administrativo do Poder Executivo os nobres pares do Poder 
Legislativo sugerem que o horário de expediente administrativo tenha início 
no período da manhã, tendo em vista o descontentamento dos funcionários e 
contribuintes que verbalmente solicitaram providencias. E ali seguem a 
assinatura dos nove vereadores, e eu quando o Ver. Jorge veio e estava eu e 
o Ver. João pediu para nós assinar evidentemente o que eu quero é que as 
coisas andem da melhor maneira possível e eu ainda sugeri ao Ver. Jorge 
que ele fosse pessoalmente entregar ao Sr. Prefeito e o Ver. Jorge foi, e o 
Ver. Jorge estava com pressa e não pode aguardar para entregar 
pessoalmente ao Prefeito mas entregou para a Chefe de Gabinete e assim 
foi. E eu já tinha como tenho uma admiração, um laço de amizade muito 
grande com o Ver. Jorge já tinha ligado para o Prefeito que iria chegar um 
documento que nós todos tínhamos assinado e o Prefeito após o recebimento 
do documento do Ver. Jorge ele convocou uma reunião com o Secretariado e 
colocou à disposição. Então vereador ele em consideração aos vereadores 
desta Casa ele vai partir do dia vinte e sete porque como saiu no Jornal agora 
e não deu o prazo suficiente para que ele alterasse o horário assim sem que 
desse um espaço mais longo, para que na próxima matéria do Jornal vai sair 
o horário que ele vai atender à solicitação dos vereadores. Sr. Presidente: 
Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. 
Jorge: Obrigado pelo aparte Ver. Almiro, e agradeço também pela sua 
intervenção junto a Prefeitura sendo o senhor Líder de Governo e 
atenciosamente assinou junto com os demais vereadores aquele ofício e fica 
aqui o meu reconhecimento e agradecimento ao Prefeito por ter nos atendido 
e ter se reunido com seus Secretários para decidir e definir o horário de 
trabalho dos funcionários municipais e eu sei que o Prefeito tem as razões 
dele de estipular o horário de turno de seis horas mas no horário da tarde 
realmente haviam muitas reclamações de funcionários e contribuintes que 
vem na parte da manhã na Prefeitura para ser atendido e o Ver. Flávio fala 
com muita propriedade, nós não podemos fechar a secretaria que arrecada 
que é a Secretaria da Fazenda, então o que nós queremos é que o Município 
seja administrado da melhor maneira possível e é conversando e dando 
sugestões que a gente chega lá e agradeço pela sua interferência junto a 
Prefeitura e eu acredito que nós vamos contentar a maioria, obrigado. Sr. 
Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da 
palavra o Ver. João: Obrigado pelo aparte Ver. Almiro, que bom que o 
Prefeito nos ouviu porque esse horário no turno da tarde para algumas 
pessoas ficou muito ruim porque tem alguns que vão para a faculdade, e 
normalmente pegam o ônibus aqui no Centro cinco e pouca da tarde para sair 
do trabalho as seis horas fica inviável, e tem muitas pessoas que vem lá de 
Capão da Canoa trabalhar em Glorinha e ficaria muito tarde para eles se 
recolherem e além de tudo eles ainda estudam de noite, então que bom que o 
Prefeito nos ouviu e vai ser o melhor da comunidade apesar desse horário de 
ser de seis horas. E queria deixar aqui registrado que acabei esquecendo o 
Ver. Delmir que parece que irá passar por uma cirurgia se é que já não 



passou, que tenha um bom restabelecimento, que logo volte a esta Casa. E 
queria deixar aqui o meu abraço pelo seu aniversário nesta data de hoje e no 
dia que o vereador comemora o aniversário no dia da sessão a festa, a 
recepção, os comes e bebes é tudo por conta do vereador, então quero deixar 
aqui meus parabéns ao senhor. Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: A 
maior festa pra mim é estar aqui no meio de vocês, eu também quero 
agradecer ao Ver. Jorge e ao Ver. João que me apartearam mas eu quero 
Senhor Presidente ver o tempo que me resta que não é muito tempo mas nós 
temos aqui que até inclusive eu falei ao Ver. Flávio que foi proponente de uma 
matéria aonde com autorização desta Casa ele entrou no Ministério Público 
sobre  o atendimento da RGE e chegou a essa Casa a minha pessoa um 
abaixo-assinado de cento e cinco assinaturas que na região do Ver. Ademar, 
do Ver. Jorge ou seja no Maracanã ali no Pituva pelo péssimo serviço 
prestado pela RGE e agente já levou e eu disse Ver. Jorge foi na semana 
próxima passada eu estive na RGE e disse para a Poliana que tinha um poste 
que estava quebrado na divisa de Taquara com Glorinha e que ele estava 
quebrado na alta tensão se aquilo caísse em cima de um automóvel ou 
qualquer coisa mais ou menos parecida que ia causar uma tragédia e iam ser 
responsabilizados e ela me questionou, me questionou até que eu convenci 
que ela fizesse, abrisse um expediente que realmente nós fomos lá, e no 
outro dia foi a equipe fazer a substituição do poste ai como é uma região que 
tem pedras, lajes que não puderam abrir o buraco com o maquinário que eles 
dispunham eles tiveram que explodir, colocar uma dinamite ali e teve dois 
moradores que impediram e depois a Poliana me ligou e eu disse olha eu não 
tenho nada a ver com isso nós estamos formalizando uma denúncia, Ver. 
Flávio por favor eu acho que como estou de aniversário hoje tenho essa 
liberdade né Presidente. Sr. Presidente: Ver. Almiro a pedido do Ver. João 
no início do ano solicitou que nós cumpríssemos o nosso regimento interno na 
integra mas hoje abriremos uma exceção ao senhor. Ver. Almiro Concede 
uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da palavra o Ver. Flávio: Obrigado 
vereador quero agradecer pela sessão e está situação é simples de resolver 
vereador, o senhor vai passar na casa vai ser aprovado por unanimidade o 
senhor vai fazer assim o senhor pede para a secretaria protocolar a diretoria 
na RGE lá em Caxias, lá em Caxias com uma cópia minha ao Ministério 
Público e em alguns dias eles vem aqui e até os postes novos eles trocam, 
infelizmente a RGE só pega no tranco, aqui vocês lembram esses postes 
estavam caindo por cima das pessoas, caindo aqui em frente do Posto de 
Saúde caia, eu fotografei foram vinte e duas fotos colhi oito imprimi todas fiz o 
oficio vocês aprovaram, mandei uma cópia para Caxias para Diretoria 
Comercial com cópia igual ao Ministério Público ligeirinho Ver. Zequinha eles 
vieram aqui e trocaram os postes que estavam caindo e ainda depois o 
Ministério Público me notificou perguntando se eu estava de acordo com a 
nossa solicitação, é essa a dica, muito obrigado. Retoma o uso da palavra o 
Ver. Almiro: Obrigado Ver. Flávio e agora com a cedência do Ver. Ademar eu 
tenho um pouquinho de tempo além e quero dizer que realmente vamos 
tomar está iniciativa, nós temos o Jurídico da Casa que vai dar 
encaminhamento e vamos fazer o que é possível ser feito para que essa 
comunidade pare de sofrer. Em primeiro lugar quero agradecer ao Ver. 
Ademar por colaborar em me doar, e também quero registrar a presença do 
Leandro meu filho e da minha neta que vieram aqui nos prestigiar e quero 



dizer que não é sempre que se faz trinta e cinco anos, então estou fazendo 
trinta e cinco anos hoje e pode ter certeza que grande festa eu não vou fazer 
mas quero que todos os meus colegas, funcionários, visitantes que depois da 
sessão vamos comer um bolo aqui que eu vou patrocinar para vocês é pouco 
não é carne é bolo, porque eu gosto de bolo seja ele qual for o meu negócio é 
ter bolo, seja ele qual for, era isso muito obrigado. Sr. Presidente: Próximo 
vereador inscrito Ver. Ademar que dispõe de quatro minutos. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Ademar: Com relação a 
RGE eu estive lá falando com a Poliana já uns seis, oito meses atrás, seis 
meses atrás tranquilo, eu tinha recebido vários telefonemas da Dona Rosa lá 
do Maracanã do pessoal lá do Mercado também, enfim e depois eu vi através 
dos Jornais o Ver. Almiro e outras pessoas lá juntamente com o pessoal da 
RGE então é assim é uma ajuda onde todo mundo se constrói,  e a gente não 
pode ter a ciumeira de um pegar a matéria de outro e tal, então achei bonito o 
importante é que todo mundo construa junto, eu também queria, hoje está 
sendo aterrado a Estrada Afonso Correa pegando a argila da jazida lá em 
cima  e está sendo feito aquele para não passar a água lá por cima, uma 
velha reinvindicação daquela comunidade que também é um Pedido de 
Providências meu aqui do ano passado. Também quero dizer que estive na 
Secretaria de Obras e falei diretamente com o Secretário Jean sobre a 
colocação de algumas lâmpadas na Estrada do Pinheiro e não pedi para 
outras pedi a urgência porque os vizinhos tinham me pedido e não tinha saído 
que inclusive foi motivo de críticas aqui e eu abordei o cara que coloca e ele 
disse que não tinha ordem para colocar, então eu falei e foi atendido no 
mesmo dia com o Secretário Jean, ok. Com relação a indignação do Ver. 
Flávio em relação ao Governo Dilma e as manifestações de ontem eu acho 
que o povo tem o direito de manifestar e isso já vem de muitos anos, inclusive 
na época da Ditadura se manifestavam, e é importante também para o 
Governo ouvir as vozes das ruas para poder se alto corrigir é muito 
importante isso, a corrupção ela existe sim no Governo ela existe porque o 
Governo é fatiado por um monte de partidos seja Color, seja Sarnei, seja Lula, 
seja Dilma, seja FHC todos compartilhavam com outros partidos, e é aonde 
misturou tudo então foge do controle, não tem o controlar, agora também não 
pode jogar a culpa toda em cima da Presidente, não tem como colocar, o 
Prefeito neste momento não está sabendo o que seus Secretários estão 
fazendo e o Município de Glorinha é pequenino com um olhar praticamente se 
avista tudo, imagina um País deste tamanho. Então eu vejo que ela se 
esvaziou um pouco foi menos da metade do dia quinze de outubro e até usei 
uma brincadeira no face que a próxima manifestação será no dia quinze de 
março de 2019 mas vai dar só em torno de quinhentas pessoas só porque vai 
baixando, baixando, e o que deu ontem foi meio por cento da população do 
Brasil. Então eu creio vereadores que essa manifestação é importante para 
que o Governo se antena e passe a corrigir e se alto corrigir também. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da 
palavra o Ver. Almiro: O senhor tocou em um assunto importante que o 
senhor colocou no face, e realmente eu estava escutando uma entrevista 
sobre um expert sobre o face, sobre essa ferramenta eletrônica que se for 
usada para o lado positivo ela é espetacular, agora o que me entristece é que 
pessoas que já passaram pela Prefeitura Municipal de Glorinha e deixaram 
rastro de desgraça aonde recebeu oito meses de salário sem comparecer um 



dia no serviço, recebendo dos cofres públicos e eu vou dar o nome porque 
não quero que as outras pessoas que passaram pela Prefeitura não sejam 
injustiçadas e hoje eu sei que ela usa com muito crueldade essa ferramenta a 
Dona Neiva Waschburger e chegou um ponto Ver. Ademar, eu não estou 
fazendo denúncia eu estou dizendo a verdade e tenho documentos que 
provam e chegou ao ponto do Ex-Prefeito para desfazer uma denúncia minha 
Ver. Flávio que eu tinha feito de falsificar uma portaria para inocentar uma 
senhora e vocês devem de saber vereadores, o Ver. Ademar sabe ele tem 
uma memória muito boa, porque nós temos que pensar, o senhor lembra de 
uma história de um cheque? Então são essas pessoas que se escondem de 
uma ferramenta dessas para detonar pessoas as vezes do bem, e eu vou 
trazer os documentos eu prometi, vou trazer para imprensa também os 
documentos. Essa é a minha indignação, essa é a minha revolta com este 
tipo de gente baixa, nojenta, asquerosa que já pegaram o dinheiro público e 
agora querem dar uma de pregar moral de cueca em uma praça. Retoma o 
uso da palavra o Ver. Ademar: Na realidade no face eu excluí algumas 
pessoas simplesmente excluí elas não somam nada pra gente e eu excluí em 
nome da Câmara porque qualquer coisinha é os vereadores que são culpados 
e colocava todo mundo junto inclusive o esposo dessa mulher fez um 
depoimento colocando todos no mesmo. Sr. Presidente: Ver. Ademar 
concede uma parte ao Presidente Ver. Carlos Leonardo. Faz o uso da 
palavra o Presidente Ver. Carlos Leonardo: Obrigado Ver. Ademar, eu 
tinha sido citado no momento da fala do Ver. Jairo antes e não usei a palavra 
e nem meu tempo regimental de dois minutos, mas peço licença para lhe 
apartear e dizer que logo no início desse ano estive no DAER sim solicitando 
junto com o Deputado Gabriel Souza melhorias para a nossa RS030 que já 
estava a dois anos e alguns meses, e alguns dias abandonada, assim como 
diversos vereadores e Prefeitos e Vice-Prefeitos visitaram nesses últimos dois 
anos e alguns meses o DAER, sei também que nesse início de ano as 
autoridades locais visitaram o DAER mas não quer dizer que o mérito não 
seja de alguém, tem que ser, agora é incrível que quando não é para si 
próprio para o outro não serve e prefiro não citar nomes, mas aqui quero 
deixar registrado que estive lá sim solicitamos não precisa de licitação para 
estar fazendo está obra porque o DAER tem uma licitação de modo genérico 
com todas as rodovias do Estado oque simplesmente foi feito foi ter inserido a 
rodovia RS030 através do conselho de administração do DAER no pacote que 
já tem com essa empresa que é a Dobil que está fazendo essas manutenções 
aqui na RS030 para tocar as obras aqui no nosso trecho. Quero deixar bem 
claro também que o trecho que está sendo feito a manutenção que é da 
parada 96/97 para cá pois da garagem da Sogil para lá a manutenção não foi 
feita pelo DAER ali pertence um trecho de responsabilidade do Município de 
Gravataí, então se alguém viu antes desse período uma manutenção como eu 
também vi foi a Prefeitura de Gravataí que estava pagando. Muito obrigado. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: Então para encerrar Presidente eu 
estava falando de um comentário de um cidadão que fez e eu achei errado 
aquilo ali por estar tirando, e eu disse eu desafio e provoco e coloquei um 
trecho da minha idoneidade ai ele se retratou dizendo que não queria atingir a 
minha pessoa enfim, então eu entendi que o facebook é uma ferramenta 
muito boa mas tem que saber usar, não é para estar pegando as suas 
frustações pessoais do dia a dia e jogando em cima das pessoas, então acho 



que a pessoa entendeu o recado. Muito obrigado. Sr. Presidente: Não 
havendo mais vereadores inscritos para o uso da palavra nas Explicações 
Pessoais, encerro a presente sessão e agradeço a presença de todos e 
convido a todos para a próxima Sessão Ordinária no dia vinte e dois de abril 
de dois mil e quinze quarta-feira próxima devido ao feriado as nove horas aqui 
no Plenário José Marques Cardoso na Câmara Municipal de Vereadores.  
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