
Ata n° 010/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de 
Glorinha, realizada no dia seis de abril de dois mil e quinze 
(06/04/2015), 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 seis de abril de dois mil e quinze, solicito 
ao 1º secretário que faça a leitura de um versículo bíblico. 1º 
Secretário: livro de provérbios 29-11. Presidente: obrigado Ver. 
Flávio Soares, nosso 1º Secretário, então dando seguimento, 
coloco em discussão a Ata da sessão ordinária nº 009/2015. 
Coloco em votação a Ata nº 009/2015, os Vereadores que 
concordam permaneçam como se encontram, os contrários 
manifestem-se levantando. Aprovada por unanimidade a Ata nº 
009/2015. Peço ao 1º Secretário que faça a leitura dos 
Expedientes Recebidos. 1º Secretário: Projeto de Lei Nº 
002/2015 de autoria do Poder Legislativo Municipal, Projeto de 
Indicação Nº 002/2015 de autoria do Ver. José Ferreira dos 
Santos, Requerimento Nº 007/2015 de autoria do Ver. Ademar 
de Oliveira, Pedido de Providência Nº 014/20145 de autoria do 
ver. José Ferreira dos Santos, Pedido de Providência Nº 
015/2015 de autoria do Ver. Almiro Alíbio Mödinger. Seriam 
estes os Expedientes recebidos. Sr. Presidente: obrigado 1º 
Secretário. Peço que faça a chamada para os Expedientes 
Recebidos. 1º Secretário: ordem de inscrição para os 
Expedientes Recebidos, Vereadores do PSD, PDT, PP, PTB, 
PMDB e PSDB, Sr. Presidente não há Vereadores inscritos, 
retificando existe um Vereador inscrito Ver. Leonardo. Sr. 
Presidente: peço licença para fazer o uso da minha 
inscrição aqui da mesa diretora. Boa noite a todos, a nossa 
assistência, aos colegas Vereadores, gostaria de solicitar, o 
pedido de urgência do Projeto Nº 002/2015 de autoria do 
Poder Legislativo, aonde dispõe sobre o programa de 
alimentação dos servidores do Poder Legislativo e da outra 
providências. Esse Projeto nós estamos enquadrando ele, 
igual ao que o Executivo fez, em 2014 essa adequação, no 
benefício do vale alimentação dos servidores, então o Poder 
Legislativo está de adequando e passando a receber o vale 
alimentação de R$ 18,52. Essas seria as minhas 
considerações obrigadas. Não havendo mais Vereadores 
inscritos passamos para a Ordem do Dia. Conforme pedido 



de urgência pedido pela Mesa Diretora, consulto as 
lideranças de bancada. Liderança do PSD, Ver. Delmir 
favorável, liderança do PP, Ver. Almiro favorável, liderança 
do PMDB Ver. Jairo favorável, liderança do PDT Ver. 
Ademar favorável, liderança do PTB Ver. Jorge favorável, 
liderança do PSDB Ver. Flávio Soares favorável, passamos a 
apreciação do Plenário, Vereadores que encontram-se 
favoráveis a urgência do Projeto Nº 002/2015 do permaneça 

como se encontram os contrários manifestem-se levantando. 
Aprovada a urgência do Projeto Nº 002/2015 de autoria do 
Poder Legislativo. Solicito ao 1º Secretário que faça a 
chamada para inscrição de discussão referente ao Projeto de 
Lei Nº 002/2015 de autoria do Poder Legislativo. 1º 
Secretário: Vereadores do PSD, PDT, PP, PTB, PMDB e 
PSDB, Sr. Presidente não existe Vereadores inscritos. Sr. 
Presidente: interrompemos a sessão para as comissões 
inalarem seus pareceres sobre o Projeto Nº 002/2015. Sr. 
Vereadores reiniciando a sessão, após as comissões 
exalarem seus pareceres, solicito ao 1º Secretario que faça a 
chamada para o Projeto de Lei Nº 002/2015 de autoria do 
Poder Legislativo. 1º Secretário: Vereadores do PSD, PDT, 
PP, PTB, PMDB e PSDB, Sr. Presidente nenhum Vereador 
inscrito. Sr. Presidente:  não havendo Vereadores inscritos 
passamos para apreciação do Plenário. Os Vereadores que 
aprovam e votam favorável permaneçam como se 
encontram, os contrários manifestem-se levantando 
Aprovado por unanimidade o Projeto de Lei Nº 002/2015 
de autoria do Poder Legislativo. Dando continuidade 
passamos para o Projeto de Indicação Nº 001/2015 de 
autoria do Ver. Carlos Leonardo peço ao 1º Secretário que 
faça a chamada para inscrição para discussão. 1º 
Secretário: Vereadores do PSD, PDT, PP, PTB, PMDB e 
PSDB, Sr. Presidente um Vereador inscrito. Sr. Presidente: 
solicito dispensa do Plenário para me manifestar na Mesa 
Diretora. Boa noite nossa assistência, colegas Vereadores, 
apresentei na última sessão, o Projeto de Indicação de nº 
001/2015, aonde proponho alteração a uma Lei de 2014, de 
autoria do Ver. Jorge Fagundes, a qual foi promulgada pelo 
Sr. Prefeito Municipal, sancionada, onde eu proponho que o 
Executivo Municipal conceda autorização a empresários e 
comerciantes da cidade, para adotar canteiros e rotas de via 
pública, para criar um paisagismo, embelezar a nossa 
cidade, e não ter custo aos cofres públicos municipais, as 
empresas tem interesse em adotar esse canteiros dessas 
rotulas, inclusive tem uma empresa que já me procurou, que 
teria interesse, que precisava da Legislação, então aqui nós 



vamos estar criando um mecanismo, um dispositivo, onde o 
Executivo Municipal enviando para nós novamente a 
Legislação desse Projeto de Indicação, vai estar autorizando 
a firmar parceria com as entidades privadas para 
manutenção dos canteiros e rotulas da nossa cidade. Este 
mesmo Projeto que foi de autoria do Ver. Jorge Fagundes, 
autoriza o Poder Público Municipal, a fazer parceria na 
sinalização da cidade, em placas de denominação de rua, 
estradas entre outros, conto com a colaboração dos colegas 
Vereadores, e meu muito obrigado. Não havendo mais 
Vereadores inscritos para discussão do Projeto, passamos 
para votação do Plenário. Projeto de Indicação Nº 
001/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo Vargas 
Carvalho, os Vereadores que aprovam permaneçam como 
se encontram, os contrários manifestem-se levantando. 
Aprovado por unanimidade. Dando seguimento passamos 
para o Projeto de Indicação de Nº 002/2015 de autoria do 
Ver. José Ferreira dos Santos. Desculpa está na pauta 
mas não entra na ordem de hoje. Requerimento Nº 
007/2015 de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, o mesmo 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao 
Requerimento nº 007/2015 o Ver. Ademar de Oliveira: Sr. 
presidente, boa noite a todos, colegas Vereadores, nossa 
assistência, funcionários, a imprensa que se faz presente, já 
algum tempo, algumas pessoas vêm falando a respeito da 
nossa internet e da nossa telefonia. Motivos de grandes 
debates aqui, e muitas críticas, a nossa OI e outras, seja na 
fixa ou na móvel, Sr. Presidente com relação ao 
Requerimento ocorre que vários e empresários, me 
sugeriram que a Câmara, que o Município vai em busca da 
GVT e consiga com que eles possam se instalar na nossa 
cidade. Muitas pessoas da nossa comunidade, nas escolas, 
segundo informações é uma telefonia mais eficiente, é uma 
internet mais eficiente e o melhor, mais barata, então nós 
temos que ir atrás e que seja instalado no nosso Município 
para que possa atuar também aqui, porque é uma empresa 
que trabalha em Município grandes, cidade para grandes 
populações. Com esse pedido da Câmara de Vereadores 
assinado por nós Vereadores eu creio que eles vão pensar 
em ajudar, e vir para Glorinha, e se ajudar também né, 
porque é um serviço via antena não é via cabo. Cada casa 
tem uma, uma internet que quem conhece sabe que ela é 
muito eficiente. Eu não conheço muito bem mas eu ouço 
falar. Mas pessoas que usam que tem, falam muito bem. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar de Oliveira concede uma parte ao 
Ver. Flávio. Faz o uso da palavra referente ao 



Requerimento nº 007/2015 o Ver. Flávio: quero agradecer 
ao nobre Ver. Ademar pela sessão do espaço e quero fazer 
coro ao seu pedido e quero votar favorável, eu acho que o 
mundo, o governo, o dia a dia, nos empurra, para dentro da 
internet, mais econômica, e nem tanto pela economia e sim 
com a rapidez necessária. Nós sabemos que o Brasil é um 
País que mais paga com telefonia, pela internet, e um dos 
que têm os piores serviços. Inclusive tem uns países como a 
África que tem internet muito melhor que a nossa. O Chile 
nem se fala, é coisa de primeiríssimo mundo, chega a ter 
interação na faixa de 100 megabytes, ou seja, ai onde existe 
a interação de verdade da internet. Votarei favorável acho 
que a GVT ela prioriza grandes centros, mas se nós não 
dizermos que nós somos um grande centro a nossa cidade, 
eles vão ter cada vez menos interesse. Mas Vereador eu 
gostaria também, que nós formássemos um coro, quem sabe 
quem pode nos responder é a questão tão reclamada, tão 
solicitada pelos nossos cidadãos que habitam o Maracanã o 
Ibiraçu, Passo das Moças, Contendas, a dificuldade que eles 
têm de fazer uma chamada, eu não estou nem falando de 
processamento de dados, eles não conseguem fazer uma 
chamada telefônica. Ou seja uma coisa que a muito tempo é 
uma coisa normal para nós. Eles ali estão sem sinal, é difícil 
falar com alguém. Ali naquela região. Salvo se ele fizer um 
grande investimento de cabo, antena, e fazer as suas 
conexões via rádio, a sua despesa. Eu votarei favorável, 
quero que isso aconteça, ver o que for necessário, mas eu 
não posso deixar de pensar nos nossos irmãos, numa região 
que não tem a mínima de atenção, que deveria ter a muito 
tempo. Muito obrigado. Retoma o uso da palavra o ver. 
Ademar: obrigado pela sua contribuição, é a baixa 
densidade geográfica, que as despesas pensam duas vezes 
antes de investir, mas quando elas vendem um telefone 
principalmente lá na empresa, elas deveriam investigar uma 
vez que a pessoa comprou tem o sinal lá, e se funciona, a 
pessoa que vendeu tem que dar as condições para a pessoa 
usar. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao 
Ver. Almiro. Faz o uso da palavra referente ao 
Requerimento nº 007/2015 o Ver. Almiro: obrigado Ver. 
Ademar eu concordo, tem o meu apoio na integra, até 
porque hoje eu acredito que nesta Casa, eu sou a pessoa 
mais prejudicada, eu tinha um telefone, um duracel, que era 
uma maravilha de telefone, simplesmente me tiraram a linha, 
me cortaram o fornecimento, mas continua a fatura está 
vindo mensalmente. Então eu entrei na justiça, até dia 24 
provavelmente, sai a sentença, a empresa simplesmente se 



fez presente na frente do magistrado, não tem acordo, não 
diz nada, e nós tivemos aqui Vereador nós estamos 
lembrados acho que foi nesta legislatura e foi feito uma CPI 
no estado do Ernani Polo, que no qual eles nos garantiram 
que num raio de 30 km, até mês de julho que já passou nos 
tínhamos um serviço magnifico, de telefone, espetacular, 
coisa eu pelo contrário, o Ver. Flávio disse que o mundo, a 
tecnologia nos empurra, para essa tecnologia avançada, 
mas essa empresas de tecnologia telefônica estão nos 
empurrando para o tempo passado. Vai voltar ainda o tempo 
do mensageiro, o caro vai pegar um cavalinho, um jeguizinho 
e levar a correspondência, porque telefone não tem. Agora o 
que me impressiona e eu disse para o magistrado, como 
eles tem uma agilidade tão grande para cobrar, agora quero 
dizer aqui ver. Flávio, o Ver. Ademar, o grande responsável 
por isso ai é o governo, porque eu não acredito que o 
Secretário de Minas, de telecomunicação, não tenha 
capacidade, autoridade de resolver esse problema, talvez 
tenha algum mistério que nem ouve na Petrobras, por trás 
destas empresas. Que não é possível que todos os cidadãos 
brasileiros sofram, fomos em Porto Alegre, e se estiver na 
Santa Casa, não tem sinal, agora no presidio central tem. 
Era isso meu muito obrigado. Retoma o uso da palavra o 
ver. Ademar: as empresas que normatizam esse serviço, na 
esfera federal, eu não tenho visto, ouvido pelo menos 
alguma empresa destas de telefonia serem multada, a gente 
não vê, então há um grande complô onde a empresa que é 
para normatiza o serviço, fiscalizar, e como gera muito 
dinheiro, milhões e milhões, inclusive até para financiar 
políticos em época de eleição, não sobra para fazer os 
investimentos que são necessários, para nossa população, 
que fica à mercê como o Sr. vem falando agora toda a nossa 
população, concedo uma parte ao Ver. Leonardo. Sr. 
Presidente: obrigado Ver. Ademar pelo aparte cedido, quero 
lhe parabenizar pela atitude de propor esse Requerimento, 
que o qual o Sr. pediu apoio para assinar na mesma hora me 
coloquei a disposição, porque eu acho que nós precisamos 
sim promover em algumas áreas na concorrência, quanto 
maior a concorrência melhor vai ser o atendimento para 
nossa população, isso é uma lei de mercado, então eu 
acredito que hoje nós já temos três empresas que nos 
atendem, duas via rádio, e mais a Brasil Telecom, a OI hoje 
né, e a qual elas tem uma política de mercado a qual vindo a 
GVT para cá, também vai englobar tv a cabo, telefonia, e a 
internet, isso vai proporcionar que a nossa comunidade 
tenha opções de internet e até velocidade mais rápida, e 



com valor de mercado acreditamos que seja menor. Então 
tenha o meu apoio Ver. Ademar, e com certeza vindo uma 
resposta, marcaremos reuniões ai na Casa, ou iremos ao 
encontro da GVT, para buscar essa solução para os nossos 
moradores. Muito obrigado. Retoma o uso da palavra Ver. 
Ademar: quando eu cheguei lá na empresa com a 
possibilidade de atender o município, eles pediam que mais 
pessoas ligassem e que eles iam protocolando lá, para 
quando tiver um grande número daí já da. Talvez fazendo 
através de Requerimento agora, a GVT, e a Câmara de 
Vereadores, tornará mais fácil para que eles venham se 
instalar no nosso município, vamos fazer pressão para eles 
se disponibilizarmos, para nossas empresas que estão aqui 
instaladas. Muito obrigado. Sr. Presidente: colocamos em 
votação, o Requerimento Nº 007/2015 de autoria do Ver. 
Ademar de Oliveira, Vereadores que votam favoráveis 
permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-
se levando. Aprovado por unanimidade. Passamos ao 
Pedido de Providência Nº 014/2015 de autoria do Ver. José 
Ferreira dos Santos, o mesmo dispõe de cinco minutos. Faz 
o uso da palavra referente ao Pedido de Providência Nº 
014/2015 o Ver. Jose Ferreira: Sr. Presidente, colegas 
Vereadores, os funcionários da Casa, a nossa assistência, o 
Jornal de Glorinha, muito boa noite a todos, Pedido de 
Providencia do Executivo Municipal, pedindo o implante da 
sinalização do transito, proibido estacionar nas esquinas, e a 
menos de 5 metros do alinhamento da transversal, bem 
como a pintura em amarelo dos meios fios, nas ruas 
localizadas na área urbana do município, tendo em vista que 
devido ao estacionamento de veículos nestes locais, acaba 
obstruir o tráfico de veículos automores. Sr. Presidente: Ver. 
Jose Ferreira concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso 
da palavra referente ao Pedido de Providência Nº 
014/2015 o Ver. Ademar: obrigado ver. Zequinha, eu 
percebi quando cheguei na Casa essa matéria, e na 
realidade eu entrei com essa matéria em setembro, outubro 
deste ano que passou, pedindo que os meio fios fossem 
colocados onde é proibido estacionar em amarelo, 
exatamente como o Sr. está pedindo aqui agora. E para 
minha surpresa o pessoal da legislação de transito que 
fiscaliza, pintou tudo de branco, então não aproveitou a 
oportunidade e não faz a coisa de maneira correta, porque 
se está pintado de branco num lugar onde não se pode 
estacionar, e as pessoas estão costumadas nas grandes 
cidades onde o cordão é branco, elas não estão passíveis de 
multa, mesmo que esteja em lugar inadequado. Porque cabe 



ao município fazer a fiscalizar, o cidadão, o contribuinte, as 
pessoas que vem aqui nos visitar, possam estacionar nos 
lugares, conforme foi feito aquele pedido e conforme o Sr. 
está pedindo agora. Então não foi cumprido na época, talvez 
porque fui eu quem pedi, e agora espero que o Sr. tenha 
melhor sorte do que eu, numa matéria que teve agora a 
pouco dias atrás, de um pedido de informações que já veio 
por incrível, para essa Casa, muito obrigado. Retoma o uso 
da palavra o Ver. Jose Ferreira: obrigado pela contribuição 
Ver. Ademar, não foi porque o Sr. pediu, qualquer coisa que 
aconteceu ou mudem de ideia a qualquer momento. Eu 
estava na semana passada, tinha uma pessoa que 
estacionou na esquina da rua anotei aqui rua Francisco dos 
Santos, é uma pessoa que foi fazer compra na agropecuária, 
e veio um caminhão para entrar naquela rua, o caminhão 
não conseguiu entrar sem manobrar, teve que manobrar 
para conseguir entrar, e o homem veio brabo, me conhecia, 
ou alguém veio e disse pra ele que eu era Vereador, eu 
estava ali na frente conversando com outra pessoa, e ele 
veio brabo de lá, diz ele , ele me conhece eu não conhecia, 
ele disse: que que esses Vereadores estão fazendo aqui na 
Glorinha, que os carros estão estacionado ai na esquina, os 
caminhões não podem entrar numa esquina destas sem 
manobrar, é um absurdo. Que que esses Vereadores estão 
fazendo, eu disse olha meu amigo, Vereador não pode fazer 
nada mais que um Requerimento, um Pedido de 
Providência, vou fazer. E ele até falou eu vou na câmara 
então na sessão que eu quero ver se esse pedido vai ser 
feito. Mas ele não está aqui. Sr. Presidente: Ver. Jose 
Ferreira concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da 
palavra referente ao Pedido de Providência Nº 014/2015 o 
Ver. Flávio: quero agradecer ao nobre Ver. Zequinha, pela 
sessão do espaço, que pena que o cidadão não está aqui, 
queria fazer uma pergunta pra ele, antes, como é que não 
conhece o código de transito, antes de criticar o Vereador, 
porque para ele receber a carta de condução ele precisa 
conhecer o local onde ele para, ele estaciona, ele tem que 
saber dirigir na verdade, depois ele critica o Vereador, era 
isso vereador. Vim aqui para essa Tribuna, porque é comum, 
as pessoas creditarem aos Vereadores inclusive suas 
reponsabilidades, é comum, inclusive suas 
responsabilidades e nós não podemos ficar quietos. Que 
pena que esse cara não perguntou para mim isso, que a 
primeira pergunta que eu ia fazer para ele é se ele estava 
habilitado, e se ele estivesse habilitado Zequinha, que ele 
fosse exercer então o conhecimento de habilitação dele. E 



depois que cobre dos Vereadores o que for da nossa 
competência. Que pena que ele não veio aqui, quem sabe 
um dia ele vem e tu me diz quem é. Obrigado. Retoma o 
uso da palavra o ver. Jose Ferreira: muito obrigado pela 
contribuição, mas essa é a realidade, mas o Vereador, é o 
para-brisa do município, ele que tem que pagar o pato, mas 
então era isso, conto com a colaboração dos colegas 
Vereadores, e vamos mandar para o Executivo esperamos 
que seja executado essa obra para o bem da comunidade. 
Muito obrigado. Sr. Presidente: passamos apreciação do 
Projeto Nº 014/2015 de autoria do Ver. Jose Ferreira, 
Vereadores que concordam permaneçam como se 
encontram os contrários manifestem-se levantando-se. 
Aprovado por unanimidade. Dando continuidade Pedido de 
Providencia Nº 015/2015 de autoria do Ver. Almiro Alíbio 
Mödinger o Sr, dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente ao Pedido de Providência Nº 015/2015 o 
Ver. Almiro: Sr. Presidente, e os demais componentes da 
mesa, meus colegas Vereadores, nossas colegas servidoras, 
eu quero fazer uma saudação a presença dos senhores e 
das senhoras pela visita, e também quero estacar a 
presença da Sandra e da Clarice, representantes do Jornal 
de Glorinha, obrigado pela presença de todos. Vereadores e 
assistência o meu pedido, é um pedido modesto, mas creio 
eu que ele terá uma eficaz, ou seja eu na terça feira próxima 
passada, eu cheguei no posto de saúde era 
aproximadamente 7:53hs e tinha um número razoável de 
pessoas para ser atendida, e olhando ali tinha um pessoal de 
muletas, inclusive tinha uma senhora que estava de muleta e 
tinha uma criança e alguém educadamente, não foi como 
este cidadão que autuou o Ver. Jose Ferreira dos Santos, 
pediu se não seria possível a colocação de uns bancos ali na 
frente do posto, pro lado aberto, antes de quando for aberto 
as 8:00 para que as pessoas tivessem direito principalmente 
os idosos e essas gestantes, e pessoas com deficiência 
física para ir se acomodarem, eu acho que isso, se eu não 
me falho a memória, já teve alguns tempos atrás, e eu não 
sei porque que saiu, ou retiraram mas creio eu que 
chegando esse oficio para o governo, o Secretário da Saúde, 
a esses serviços ele é muito prestativo e atencioso, até 
porque ele já passou por essa Casa, ele sabe um sentimento 
de nós Vereadores aqui. Sr. Presidente: Ver. Almiro 
concede uma parte ao Ver. Jorge Fagundes. Faz o uso da 
palavra referente ao Pedido de Providência Nº 015/2015 o 
Ver. Jorge Fagundes: obrigado vereador, eu fico feliz pela 
sua preocupação, quanto ao atendimento do posto de saúde, 



a questão da acomodação das pessoas antes do horário 
realmente é necessário, me parece que já teve sim uns 
bancos ali, hoje não tem mais. E nós tivemos muitas 
demandas aqui com as solicitações dos Vereadores e 
quando Sr. estava falando ai eu estava lembrando que a 
Câmara foi uma briga que muitas vezes, nós solicitamos um 
toldo na frente do posto de saúde para que as pessoas em 
dias de chuvas não ficassem ali se molhando, e por muitos 
anos parece que foi um capricho dos Prefeitos em não 
atender a nossa solicitação, e nós tivemos em 2010 uma 
solicitação do Prefeito que sentou na cadeira umas das 
primeiras ações dele foi mandar fazer, e colocar o toldo na 
frente do posto de saúde, Delmir E. de Mello Maciel nosso 
Prefeito 2010, colocou toldo na frente do Posto, depois eu 
comentava com ele, ele dizia é uma coisa tão barata e tão 
fácil de solucionar, e as vezes falta vontade, tanto que nós 
pedimos Ver. Jorge e não fomos atendidos, e assim são 
tantos pedidos aqui nessa Câmara que são coisa que para o 
administrador do município, para o Executivo, pode não 
parecer tão significativo, mas para a população que usufrui 
daquele bem é tão significativo. E tão gratificante, e 
gratificante para nós também que detectamos o problema e 
buscamos a solução e o Sr. está de parabéns e eu espero 
que nos não demore tanto para solucionar o problema como 
o do toldo que foi solucionado pelo Prefeito Delmir. Retoma 
o uso da palavra o Ver. Almiro: obrigado Vereador, esses 
problemas pontuais que nos chamam atenção, talvez e eu 
concordo com o Ver. Jorge, talvez para o governo com tanta 
necessidade, mas as pessoas que ali necessitam e a 
justificativa aqui é muito importante, e quero dizer para os 
senhores Vereadores, que além de fazer essa matéria e for 
aprovada aqui nessa Casa enquanto não forem colocados 
esses bancos, se a Casa assim aprovar, eu vou 
insistentemente cobrar do Executivo para que seja colocado 
o mais rápido possível, é o mínimo que nós poderíamos 
fazer para amenizar o sofrimento daquelas pessoas que ali 
se dirigem, porque ninguém vai no hospital fazer a turismo e 
sim vai em busca de alguma solução, de qualquer tipo de 
enfermidade, conto com apoio dos meus colegas e se eu 
lograr êxito fico muito agradecido em nome da população de 
Glorinha. Obrigado. Sr. Presidente: passamos a apreciação 
do plenário do Pedido de Providencia Nº 015/2015, 
Vereadores que votam favorável permaneçam como se 
encontra, os contrários manifestem-se levantando. 
Aprovado por unanimidade. Não havendo mais 
expedientes na Ordem do Dia, passamos para as 



Explicações Pessoais. Peço ao 1º Secretário que faça a 
chamada para a inscrição das Explicações Pessoais. 1º 
Secretário: ordem das inscrições, Vereadores do PSD, PDT, 
PP, PTB, PMDB e PSDB, Sr. Presidente constam cinco 
Vereadores inscritos. Sr. Presidente: passamos para as 
Explicações Pessoas, com a palavra o Ver. Jorge, o mesmo 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver Jorge Fagundes: boa noite 
nossa assistência, colegas Vereadores, estávamos agora 
discutindo o Requerimento do Ver. Almiro, Ver. Ademar, 
Jose Ferreira as matérias da Câmara que foram apreciadas, 
nós tivemos a pouco tempo atrás um pedido do Ver. Flavio a 
construção da parada em frente ao mercado Flic, na rua 
João Osvaldo Rosa, que realmente se nós parássemos para 
observar, aquela parada de ônibus no centro da cidade, uma 
das principais vias do município, que eu já não considero 
mais uma parada e sim um abrigo de pessoas, um abrigo de 
ônibus. E ela não teve a devida atenção a matéria do Ver. 
Flávio, mas ele é uma pessoa iluminada, e tem bastante 
sorte, que apareceu não sei quem mas alguém bateu com 
carro e derrubou a parada, derrubou o abrigo de ônibus. 
Para que fosse atendido o pedido do Ver. Flavio e que fosse 
construído um abrigo de ônibus novo naquele local. O que 
eu espero é que seja construído um abrigo maior, mais 
amplo, que ali acomoda muitas pessoas, é um dos pontos 
onde mais pessoas tomam ônibus ali naquele ponto, então 
merece uma atenção um abrigo melhor e maior. Projeto do 
Ver. Leonardo uma emenda à Lei 1698, de 7 de agosto de 
2014, que foi um Projeto de Lei de minha autoria que nós 
aprovamos nessa Casa e que foi solucionado pelo 
Presidente Delmir Maciel onde sede o espaço público para 
as empresas. E eu quero dizer Presidente hoje eu tenho uma 
reunião lá em POA, e lá estará Vereadores de quase todo 
estado do RS, onde há Vereadores do PTB, municípios que 
há Vereadores do PTB, serão convidados para participar 
desta reunião e eles querem uma sugestão a nível municipal, 
e eu quero levar essa lei, pra sugestão de outros 
Vereadores. Vai ser uma troca de experiências entre 
municípios. Mas eu quero ceder uma parte ao Ver. Flávio. 
Sr. Presidente: ver. Jorge concede uma parte ao Ver. 
Flávio. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Flávio: quero agradecer ao nobre Ver. 
Jorge Fagundes pela sessão do espaço, Vereador na 
matéria que o senhor se reportou anteriormente, com relação 
a parada de ônibus, não poderia deixar passar aqui a 
oportunidade de lembrar que o Ver. Almiro depois daquele 



nosso pedido, ele fez uma representação como líder do 
governo, junto ao Prefeito e este foi até uma outra empresa 
ai que estava propensa a nos ajudar, e eu não sei se isso 
aconteceu ou não, mas eu quero dizer ao Ver. Almiro ele não 
escreveu o pedido mas ele agiu como com o Poder 
Executivo, fez a sua parte, e eu tenho certeza se esse se 
nos logramos êxito, grande parte deste êxito vai pertencer ao 
ver. Almiro, que cumpriu obrigação dele como Vereador e 
como líder de governo. Muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Jorge: obrigado Ver. Flávio, o Ver. Almiro 
tem essas qualidades, cedo uma parte ao Ver. Almiro. Sr. 
Presidente: Ver Almiro concede uma parte ao Ver. Almiro. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais 
o Ver. Almiro: obrigado Ver. Jorge, muita generosidade de 
sua parte, e do Ver. Flávio é que nós estamos aqui muitas 
vezes trocamos farpas, discutimos, porque aqui é o único 
lugar que podemos publicamente discutirmos é na Câmara 
de Vereadores, então faz parte, não acredito em Legislativo 
que seja mudo, agora eu tenho procurado com todas as 
matérias dos meus colegas Vereadores, independentemente 
de partidos, levado ao conhecimento do governo, e do Ver. 
Flávio além de eu levar para o chefe do Executivo, ele me 
acompanhou, vou ventilar aqui o nome porque não é 
nenhum crime, fomos até a Sogil que é uma empresa que 
explora o transporte coletivo no município, e que não fazia e 
nem fara favor nenhum em ajudar a construir alguns abrigos 
no nosso município, porque eu tive o conhecimento, o que 
me levou lá Ver. Jorge, foi que eu tive o conhecimento que a 
Sogil em Gravataí construir a grande maioria dos abrigos nas 
linhas municipais, e se ela pode ser tão generosa com 
Gravataí porque que ela não pode ser generosa com nós. 
Não é só vir aqui comer o file mignom, tem que aprender a 
comer a carne do pescoço. Então Ver. Flávio, os méritos são 
de vossa excelência, porque o senhor que teve a grandeza e 
a inspiração e parece Ver. Jorge que não é uma iluminação 
do Ver. Flávio, é que parece que os carros estão 
perseguindo o município de Glorinha, nós estivemos na 127 
também, que foi destruído o abrigo, e tivemos na 132 
também que destruíram outro abrigo. Ou seja parece que 
tem alguém no município contra os usuários de ônibus do 
município de Glorinha. Obrigado vereador agradeço pelas 
suas palavras. Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: 
obrigado ver. Almiro pela sua contribuição, e a Sogil inclusive 
com a Lei 1.698, a Sogil pode tranquilamente o Executivo, 
ceder a Sogil o espaço para que coloque o nome da 
empresa nesse abrigo, para que a população saiba que essa 



empresa está patrocinando através desta Lei aprovada, por 
esta Casa. Sr. Presidente: Ver. Jorge, concede uma parte 
ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Ademar: obrigado pelo aparte 
Ver. Jorge, em 2012 entrando para 2013, eu fiz uma matéria 
pedindo a ampliação daquela parada naquela época todos 
os Vereadores sabem que empoçava água naquela parada e 
as pessoas ficavam pro lado de fora, foi solucionado o 
problema da água, mas não foi ampliada. Vem um carro e 
derruba a parada, e nesse momento eles estão fazendo uma 
nova parada, só que do mesmo tamanho, não seria a 
oportunidade líder do governo Almiro, de chegar amanhã, no 
Secretário de Obras e dizer olha a parada está sendo 
construída foi derrubada, a um pedido de ampliação, ela é 
pequena mesmo, ela não cabe todos pessoal ali, o pessoal 
fica na rua em dia de chuva porque não cabe, então já que 
vamos fazer, vamos ampliar ela, lateralmente e 
profundidade, inclusive existe uma distância entre a parada e 
a grade de mais ou menos um metro, o que poderá ser 
cavado, encostar a parede na grade, ali é uma área pública, 
então fica solucionado o problema. Não vou nem entrar no 
mérito se a Sogil vai financiar ou não, mas o município é 
uma coisa certeza tem que fazer, seja pelo financiamento de 
empresas ou pelo próprio município, tem que fazer, ainda 
mais agora, estamos em abril indo para maio, e o inverno, 
está chegando e pior fica a situação, é o momento líder do 
governo amanhã, de nos ampliar ela porque eles já 
marcaram hoje e fazer exatamente o mesmo tamanho, e 
costear ela na grade e ampliar no mínimo um metro de 
tamanho. O que vai aumentar de valor isso, praticamente 
nada, muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Jorge: obrigado Ver. Ademar, se fazendo justiça aqui, o Ver. 
Miro me lembrou o fato que o ex-Vereador João Nelson 
Correa, foi pioneiro na briga pelos abrigos de ônibus, lá no 
início do município quando ele era Vereador, na segunda 
legislatura, foi um lutador pelos abrigos de ônibus, como nós 
estamos aqui também buscando melhorias para o município, 
como nós aqui também estamos. Então eu quero pedir 
licença aos meus colegas Vereadores, porque eu preciso me 
retirar nesse momento por motivo desta reunião que eu tenho em 
POA hoje, um boa noite, uma boa semana e que deus 
acompanhe vocês. Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito Ver. 

Flávio, dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Flávio: Sr. 
Presidente quero na sua pessoa saudar os demais pares da 
Casa, bem como o coro de funcionários, nossa assistência, 
bem como o Jornal de Glorinha, nosso ex Vereador, nosso 



amigo Reginaldo Ribeiro, então eu quero dizer a todos que é 
uma alegria tê-los na nossa Casa. Sr. Presidente nós somos, 
nossa cidade foi alvo de um episódio, recentemente, ela 
envolveu um bem público, e envolveu um ato com um 
funcionário público, então Presidente eu gostaria que a 
Casa, enviasse, solicitasse informação para a Prefeitura a 
respeito do episódio, não exatamente do episódio 
acontecido, mas das providências desse referido episódio, 
que foi o uso de um veículo público para um passeio à noite, 
aqui na nossa cidade. Gostaria que nós tivéssemos porque é 
comum nos sair na rua, e aqui dentro desta Casa mesmo 
hoje fui questionado sobre isso, um cidadão, uma cidadã, 
que me pediu informações e eu disse que nós estaríamos 
providenciando, para que pudesse assim como se fosse 
interrogado pudesse clarear. Então eu gostaria que a Casa 
solicitasse, para saber que providencias foram tomadas, 
para saber que pé, que providencias esse ato falho cometido 
pelo nosso funcionário público e o que é pior usando um 
bem público. Sr. Presidente, para nossa tristeza aconteceu 
na quarta e na quinta feira, por volta das 7:45hs da manhã, 
um carro de som, na nossa cidade anunciando a feira do 
peixe aqui na nossa cidade, inclusive esse veículo estava 
patrocinado pela Secretaria da Agricultura, o que até ai tudo 
bem sem nenhum problema. O que acontece que o 
prestador de serviço, na quarta feira 7:45hs da manhã, o 
som bombando. Na quinta feira 7:45hs da manhã o som 
bombando. Eu sei que nós precisamos divulgar as coisas, 
principalmente aquilo que é promovido, que vai ao encontro 
dos anseios da comunidade. Agora nós não podemos 
esquecer que a nossa comunidade, que a nossa cidade, ela 
tem características especiais. Ela não é mais aquela cidade 
de 30 anos atrás, onde as pessoas trabalhavam durante o 
dia, e dormiam a noite, não, a nossa cidade a muito tempo, 
que ela se reveste em situações especialíssimas. Onde 
pessoas 8:00hs da manhã estão chegando do seu trabalho 
de um turno inteiro, vários cidadãos glorienses. Que não 
conseguem ter o mínimo de sossego para ter o seu primeiro 
sono. Porque um carro de som desconhecendo isso, 
interfere na vida das pessoas. E eu falo isso, porque eu 
venho pedindo a muito tempo a regularização disso, eu não 
sou contra carro de som, e eu anuncio também nos carros 
de som, eu pago o serviço de carro de som, mas eu digo 
qual é o horário que eu quero, e se não for no horário que eu 
quero, eu não pago. E não sou caloteiro, eu tenho o direito 
de proteger as pessoas que não está acontecendo em 
Glorinha. E Sr. Presidente para encerrar minha fala, quero 



lamentar também, o fato ocorrido numa favela do RJ, aliás o 
que todos os dias acontece, onde foi uma lá uma criança 
brutalmente assassinada e infelizmente Ver. Zequinha, a 
Presidente da República, não mandou a força nacional, a 
força de segurança, pegar os traficantes daquela favela, ela 
não mandou, mas ela mandou a força nacional bater nos 
caminhoneiros. Vocês assistiram ela mandou bater nos 
caminhoneiros, espalhou por todo País a força nacional de 
segurança, para bater nos homens chefes de família e 
mulheres que estavam protestando seu direito, mas não teve 
coragem de mandar a força nacional para a favela, matar os 
traficantes, que mataram aquela criança, ela não teve 
coragem, aliás não ter coragem, muito obrigado. Sr. 
Presidente: próximo Vereador inscrito Ver. João, o mesmo 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. João: Sr. Presidente, colegas 
Vereadores, nossos funcionários, nossa assistência, Jornal 
de Glorinha, já que o Ver. Flávio está falando da Presidente 
eu vou ter que falar, que na sessão passada eu não tive 
tempo não pude lhe apartear. Ele falou que a Presidente 
Dilma mandou para nós uma patrolinha, uma caçambinha e 
uma retrinho. Sei que é muito pouco perante o que ela teria 
que dar aos municípios, mas para nós glorienses que temos 
uma área extensa rural de estradas e produtores rurais, isso 
é de grande valia. Imagine hoje o município ter que comprar 
uma patrola, uma retro e um caminhão, sei que ela deve 
muito mais, espero que num futuro breve ai ela repense e de 
realmente, mas desde que me conheço por gente, já perdi 
até um pouco dos meus cabelos, que é para aumentar o 
fundo de participação e não é aumentado até hoje. Mas ela 
tinha que fazer um caixinha também para sua campanha de 
2014, e então comprando uma patrolinha, uma retrinho e um 
caminhão para essas empresas, claro que ela ia conseguir 
fazer o caixa. Sr. Presidente: Ver. João concede uma parte 
ao Ver. Jose Ferreira. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. José Ferreira: muito obrigado 
pelo aparte Ver. João, o ver. Flávio falava sobre o problema 
que aconteceu lá no RJ, e eu ouvia o Governador do RJ 
dizer que os bandidos matam, roubam e vão se esconder lá 
no morro do alemão. Então eu não sei, se sabem que os 
homens estão lá porque não pegam, é um verdadeiro 
absurdo. Quanto ao problema da patrola e do caminhão eu 
vou discordar, porque eu preferia que o governo mandasse o 
FPM que o município tem direito, e não desse caminhão e 
patrola, para poder tipo esmola como o Ver, Flávio falou, 
então eu preferia que a União mandasse o que os 



municípios, tem direito e não dessem, porque daí eles teriam 
dinheiro suficiente para comprar o equipamento necessário 
para poder trabalhar. Vocês vão ver, agora estarão lá me 
Brasília no próximo mês acompanhando a Marcha e vocês 
vão ver que o tema é esse o FPM que vai vir no próximo ano 
porque neste não vem, esse ano eu não vou ir, mas tenho 
certeza que é isso que vocês vão ouvir lá. Eu prefiro que a 
Dilma não mandasse patrola, caminhão, mas que mandasse 
os valores que os municípios, tem direito, porque nós 
faríamos muito mais do que o que ela mandou. Muito 
obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. João: muito 
obrigado ver. Zequinha, claro que eu concordo que o certo 
era vir mais dinheiro mas já que não vem o dinheiro que 
venha a patrola e o caminhãozinho. Na segunda feira 
passada eu e o Ver. Almiro, Ver. Zequinha e o vice-Prefeito 
estivemos no escritório do Deputado Jeronimo em POA, o 
qual ele já tinha uma promessa para com esse município, 
que mandaria na gestão dele se fosse eleito, três emendas 
para o município. Então para esse ano, ele vai mandar uma 
emenda de 250 mil reais, que é aquisição de um veículo, que 
é uma Van para a saúde e um Trator agrícola. E as outras 
duas emendas para 2016 e 2017 para pavimentação de 
ruas, então se deus quiser vem o dinheiro para ser 
empenhado e comprado. Então a saúde vai ser contemplada 
com uma Van para fazer hemodiálise, ai não haveria 
necessidade do município terceirizar esse serviço. E a 
agricultura como nós somos um município que tem 
agricultura forte, vira mais um trator para reforço, então 
esperamos, e o lamentável que as redes sociais hoje, muita 
gente vai ali tentar apagar fogo com gasolina, outros são 
solidários. E ele publicou no perfil dele, e muita gente aqui da 
Glorinha que se beneficiam dos trabalhos ai, vão lá criticar, 
mas eu tenho plena confiança Ver. Zequinha, Ver. Almiro 
também, nós estivemos com ele e ele não vai ser 
denunciado porque ele não tem motivo para isso, 
simplesmente foi citado. Então esperamos em seguida que 
ele seja ouvido, e essas pessoas no futuram terão que 
agradecer ele, e pedir desculpa. Uma outra questão também 
que está nos preocupando inclusive na semana passada, 
salientou no início dos trabalhos em fevereiro, que o 
Governo do estado estava fazendo um remendão na 030, 
exatamente isso foi contratado lá no Governo Tarso, eles 
começaram a trabalhar, mas um serviço que não tem uma 
lógica, eles vão la eles recortam a pista, deixam um degrau, 
colocam o material, daí uma semana duas eles colocam o 
asfalto. Uma colega aqui, ontem me avisou numa postagem 



na rede social, que entortou uma roda do carro, com esses 
problemas ali. Outro dia, estou vindo de Gravataí, uma 
carreta, no Passo da taquara, desviou na contra mão, e eu 
tive que abrir no acostamento, para ele desviar daqueles 
degraus que tá ficando. Que até eles virem colocar o asfalto 
aquilo vai afundando. E o que acontece, o motoqueiro vai 
acontecer uma tragédia, agora pouco um jornalista de Santo 
Antônio, postou nas redes sociais, que lá em Santo Antônio 
houve uma colisão frontal devido as más condições da pista. 
Então eu espero que o mais rápido possível, eles vão ali, 
faça aquele trabalho e coloquem aquele asfalto, até porque 
tem locais que eles colocaram o asfalto e já cedeu. E uma 
outra questão também é o excesso de carga, os caminhões 
que trabalham na Concepa, pra Triunfo, eles saem no 
viaduto aqui na 24 de Maio, e pegam a 030, para não passar 
na balança. Daí lá na parada 92 eles acessam de novo a 
FreeWay, concedo uma parte ao Ver. Leonardo. Sr. 
Presidente: obrigado Ver. João Soares, assim que tive 
conhecimento do remendão que o Sr. disse que estão 
fazendo, eu não falei essa palavra, por sinal eu acho que 
está sendo feito um serviço bem feito ali, bem pelo contrário, 
o Governo anterior do estado vinha com uma pá de asfalto 
frio e dava uma tapeada, agora a empresa está vindo ali, 
fazendo o recorte de aproximadamente um metro de 
profundidade, e fazendo a colocação de uma base nova, e 
percebi ontem com algumas pessoas que reclamaram que a 
empresa não estava sinalizando os buracos que estavam 
sendo feitos o remendo e deixando de colocar o asfalto por 
muitos dias. E ali teria um desvio, mas eu Vereador assim 
como Sr. tomei uma atitude e não vim aqui criticar o Governo 
do Estado, o qual o Sr. também faz parte, que o Secretário 
de Agricultura Adriano, e próximo ao Sr. poderia também ter 
ligado para o DAER, assim como fiz hoje na primeira hora do 
dia, falar com o pessoal responsável e falei também com a 
engenharia da empresa, e solicitei, cobrei que a mesma 
sinalizasse os remendos e não deixasse tanto tempo sem 
fazer o asfalto deixando aquele desnível, ficou o 
comprometimento do DAER junto a Câmara de Glorinha e da 
empresa de sinalizar os buracos e ter mais atenção perante 
a nossa solicitação. Então aqui eu quero ressaltar que nós 
entramos em contato hoje assim que foi passado para mim o 
problema, mas qualquer um de nós também tem a mesma 
autonomia de cobrar uma solução para os problemas que o 
Estado tem, que a gente sabe que são muitos. Muito 
obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. João: uma parte 
ao Ver. Almiro. Sr. Presidente: Ver. João concede uma 



parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Almiro: obrigado Ver. João, 
quanto, vocês devem ser testemunhas, eu também sou 
testemunha que ano passado o Ver. Leonardo fez um 
Requerimento solicitando um reparo na 030, e que não foi 
tomado iniciativa nenhuma. Eu tomei a liberdade de convidar 
o Sr. Prefeito, inclusive está ai Sandra e a Clarisse que são 
testemunha, para ir na sede do DAER em Esteio, inclusive 
tinha uma engenheira, era a responsável pela 030, e lá Ver. 
Flávio eu fui até irônico e cobrei dela o mais rápido possível 
que fosse atendido, porque seria até questionei, de que a 
anos atrás, e nós somos testemunhas aqui, que quando foi 
privatizada a 030, o ex Governador Britto, primeiro arrumou 
toda a estrada, e depois entregou para ser privatizada, ou 
seja a empresa recebeu, começou a cobrar pedágio no 
Estado, mas ganhou de graça a pavimentação da 030, até 
Osorio, ficou uma beleza, eu era da empresa de ônibus e eu 
lembro bem como estava precária e como ficou boa, eu 
questionei ela e porque que agora, a empresa entregou 
porque que o DAER, o Governo, porque não exigiram que 
eles entregassem da mesma maneira, assim é muito fácil 
Vereador de ganhar dinheiro, é muito fácil, primeiro o 
Governo arruma, para privatizar, depois a empresa que 
esteve aqueles seus 15, 20 anos, usufruindo literalmente do 
povo gaúcho, entrega em pior situação do que estava antes, 
assim é fácil trabalhar para os órgãos públicos, é por isso 
que o povo não acredita mais na coisa pública, e tem muita 
razão, nós mesmos estamos vivendo no meio da vida 
pública, custamos a nos acostumar com essa desgraça que 
está o serviço público, muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o Ver. João: obrigado pela sua contribuição, até 
entendo em sinalizar os buracos, mas como eles vão 
sinalizar colocar cone? Não tem o que sinalizar ali, é só dizer 
que tem buracos na pista e placa no acostamento. Só que é 
muito demorado, eles não tem como ir fazendo meia dúzia 
de buracos num dia, e já asfaltar, o asfalto vem quente, 
então vai criar esse problema, vai persistir por mais tempo, 
até chegar a Santo Antônio tapando esses buracos vai 
demorar muito, mas que é um remendão é. Muito obrigado. 
Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito, Ver. Almiro, 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Almiro: Sr. Presidente, 
colegas Vereadores, nossos colegas servidores, Jornal de 
Glorinha, nosso colega motorista e assistência, Ver. Flávio, 
eu quero se possível dentro das minhas limitações, eu quero 
fazer uma chamada sobre a segurança do nosso País, olha 



senhores nada que não está ruim, que não possa piorar 
bastante, realmente estamos jogados nas mãos dos 
marginais, se corta recurso na educação, se corta na 
segurança pública, ai ainda tem um desencontro lamentável, 
quanto a liderança de um chefe, numa gangue chamada bala 
na cara, estabelecida em Canoas, pois não é que a Susep, 
em desarmonia com a justiça, foi libertado essa noite, acho 
que na noite de sábado, até para o cara aproveitar um 
bailão, foi libertado o chefe desta quadrilha, que a polícia 
muito correu atrás deste cidadão para enjaular, teve um 
equívoco e ninguém quer assumir a responsabilidade, mas 
vem cá, onde é que nós vamos parar, olha senhores nós 
estamos aqui num verdadeiro paraíso, e já estamos de 
cabelo arrepiado, e a coisa vai piorar, até porque se vê dizer 
que tem que corte aqui, corte ali, corte na brigada militar, não 
tem hora extra, e os bandidos estão atentos. E agora numa 
semana arrombaram parece que 10 caixas eletrônicos aqui, 
no RS eu não entendo. Como é que ninguém vê, ninguém 
viu, e quando arrombam um banco, é assaltado um banco se 
pegam três marginais, eram quatro, e um fugiu e nunca se 
pega aquele que está com a sacola de dinheiro. Pega três 
Ver. Flávio, o da sacola sempre consegue fugir, eram 4 
assaltantes, três foram pegos, e um fugiu, e os três que 
foram pegos não tem dinheiro. Sr. Presidente: Ver. Almiro 
concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Flávio: Ver. 
Almiro, quero agradecer pela sessão de espaço, com intuito 
de colaborar com o Sr. no seu pronunciamento, nós vivemos 
esse final de semana de feriadão de Pascoa, 8 
arrombamentos de estabelecimentos bancários, num final de 
semana, e me chama a atenção a observação que o Sr. fez 
agora, normalmente eles chumbeiam uns dois ou três, mas 
nunca um cara com dinheiro, é verdade o Sr. tem razão, nós 
estamos num paraíso que ainda se vive, se bem que de vez 
enquanto nós também temos esses presentes aqui, 
recentemente na nossa agencia, correspondente da Caixa, 
um sinistro deste, mas isso demonstra a instabilidade que 
nós estamos vivendo nesta federação chamada Brasil. Pois 
rouba em todos os lugares, ne Ver. Delmir, enquanto nós 
tivermos alguém que comande esse País, vai ser isso. Muito 
obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: então era 
isso colegas Vereadores, eu fico a me perguntar e algumas 
pessoas tem um pouquinho de lucides perguntam porque, essa 
concentração de renda no Governo Federal, porque que não é o 
inverso, pois nós de cada R$ 100,00 arrecadado, 75 vai para o 
Governo Federal, e 25 fica para o estado e Município. E as 
responsabilidades a cada ano que passo, o Governo Federal joga 



as responsabilidades para o Município, isso é o inverso, a maior 
fatia tem que ficar nos municípios, porque é aqui que o cidadão 
vive, é aqui eu o cidadão precisa de saúde, é aqui que o cidadão 
da educação, também Ver. Flávio, temos que ter a grandeza de 
reconhecer que isso também não depende da Presidente, 
depende daquela corda de Deputados e Governadores que não 
toma atitudes para nada. É o toma lá e me dá cá, e está tudo 
muito bem, ontem ainda eu estava no meio de uns amigos e o 
cara ironizando só se liga o rádio e televisão e diz tem político 
roubando aqui, roubando ali, infelizmente eu estou começando a 
pensar em jogar a toalha porque não suporto mais essa desgraça 
que estamos vivendo. Eu quero mesmo atrasado desejar uma 
feliz pascoa a todos vocês, que o menino Jesus nos acompanhe 
porque só ele pode nos ajudar. Era isso meu muito obrigado. Sr. 
Presidente: próximo Vereador inscrito Ver. Ademar, o mesmo 

dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Ademar: Sr. Presidente com 
relação as Explicações Pessoais eu queria falar alguns 
temas que foram abordados aqui nessa Tribuna, entre eles o 
menino que foi atingido no RJ, que se suspeita que foi um 
policial que atirou nele. Culpa da Dilma. Nós sabemos que 
os Governadores quando exigiram uma ajuda para o 
Governo Federal toda vez que pediram receberam ajuda da 
força nacional. Sempre, nunca foi negado, mas não pode o 
Presidente da República oferecer, tem que o Governador 
pedir. Lá no RJ eles criaram a um tempo atrás a polícia 
pacificadora, então quer dizer em vários lugares uma política 
só delas, uma central, e no Fantástico, foi vergonhoso para 
nós e para o mundo a situação em que vive aqueles policiais 
lá, onde o banheiro não funciona, não tem se quer um 
ventilador dentro, dentro de um container, um fogão com rato 
passando por cima, foi filmado, condições que dão ainda 
com tudo isso ainda acho que o melhor secretario de 
segurança pública deste País, é o Beltrame, o estado com 
mil problemas parece que todos os problemas foram para li, 
e agora foi aprovado na comissão de justiça, na Câmara, a 
redução da maior idade, de 18 para 16 anos, e no momento 
em que o País está numa situação difícil, uma crise, não só 
institucional, uma crise política, uma crise de valores, aonde 
não tem político santo. Parece que passou arrastão e pegou 
todo mundo, então estão pegando como dote expiatório uma 
Lei lá de 1993, Ver. Almiro, olha quanto tempo está dormindo 
lá, e agora então vão fazer. Eu posso dizer que é menos de 
1%, os crimes que acontecem por menores, menos de 1%, 
mas é bode expiatório do momento, a política deste País ela 
mata, muita gente, inclusive menores, crianças, isso não é 
de agora, vem de muitos e muitos anos isso, seja da parte 



da Presidente da República, da parte dos ministros, da parte 
dos deputados, senadores, de todos os partidos, que se 
corrompem e que corrompem as pessoas, e empresas, 
empresários, e HSBC onde o dinheiro está escondido lá na 
Suíça. Dentro do banco HSBC só dos ricos, isso não se fala, 
nem a Globo diz uma palavra contra. E também inclusive 
estão mexendo numa coisa que pode não acontecer, 
inclusive a constituição de 88, ela prioriza algumas cláusulas 
pétreas, e no artigo Vereador se não me falha a memória, 
artigo 60 – 227 e 228, está bem explicito ali nos direitos 
individuais, aonde são intocáveis, não poderá ser mexido, lá 
em 88 e aquelas são intocáveis, artigo 60-227 e 228, e não 
sei como é que vão conseguir baixar a maior idade penal, 
nós países onde baixaram a maioridade penal, não baixou 
os índices de criminalidade, isso está bem explicito. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar, concede uma parte ao Ver. Flávio. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais 
o Ver. Flávio: eu quero agradecer ao nobre Ver. Ademar 
pela sessão de espaço e já que ele citou as cláusulas 
pétreas da constituição, Vereador, lamentavelmente esse 
ano, no início deste, a sua Presidente, me permita dizer 
assim, pois o seu partido foi a base de apoio, a sua 
Presidente, ela prostituiu a Lei de diretrizes orçamentárias 
deste País onde ela comprou deputados para fazer, anular a 
obrigação dela de supera-te primário deste País, que era na 
ordem de 161 bilhões de reais, e que se ela não tivesse 
prostítuido a constituição, e a LDO, ela já estaria presa, que 
também é uma cláusula obrigatório de cumprimento, e que 
não foi cumprida. Infelizmente. Meu nobre Vereador, já que 
nós estamos falando de coisas imudáveis, está também é 
uma que a sua Presidente mudou. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Ademar: quando eu estudei quando eu era 
pequeno, tinha um livro que dizia que as pessoas gostam de 
passar o que alguém já passou, se a Dilma comprou esse 
Deputados, ela seguiu o exemplo de alguém que comprou 
no passado esses Deputados, Senadores para aprovar a 
reeleição. Mas tudo bem não vamos discutir isso. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Almiro. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais 
o Ver. Almiro: obrigado Vereador, mas que mercadoria falsa 
de comprar Deputado, que mercadoria fácil de comprar, 
estão vendendo mais que peixe na semana santa. E onde é 
que ficamos nós, então aquilo que eu tenho dito dentro da 
minha modéstia, é uma realidade nós não temos mais em 
quem acreditar. Por isso eu disse na Tribuna, se for 
comprovado que o Deputado Jeronimo tiver envolvimento 



com essa máfia, o povo de Glorinha, meus familiares, meus 
amigos minhas amigas, não verão mais eu dar um voto, para 
deputado, porque ao longo dos meus quase 70 anos, eu já 
votei em muito deputados. Mas tenho que reconhecer que eu 
já votei para deputados que foram dignos e aqui Ver. Flávio, 
eu tenho como o Baluarte, que eu votei, o Ver. Leonardo 
nem era nascido ainda, para o deputado ex jogador de 
futebol Elder, aquele me orgulhou de eu ter trabalhado para 
ele, arrumei uma meia dúzia de votos pra ele, e não me 
arrependi, porque foi até hoje, o deputado que mais retorno 
politicamente me deu, mesmo eu não sendo político, era 
cobrador, claro evidentemente que ainda não era município, 
era distrito de Glorinha, agora quando o Ver. Ademar disse e 
foi com muita razão e foi sim comprado, o deputado Roberto 
Jeferson, só abriu a boca porque parou de correr leite na 
xicara dele, ai ele resolveu denunciar, daí o povo tem razão 
mesmo de dizer que os políticos são ladrões, mesmo eu não 
estando neste grupo, mas eu me sinto envergonhado, 
porque se não tiver uma reforma política profunda, e o povo 
também, tem sua culpa, o povo tem que escolher não porque 
esse cara é bondoso, eu não digo que eu tenho políticos, da 
esfera estadual e federal, que são meus amigos, são meus 
representantes, mas amigos não, amigos são vocês aqui, o 
povo de Glorinha, esse é o amigo de verdade. Era isso meu 
muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: 
Sr. Presidente só para encerrar, apesar do bombardeio, em 
cima do governo federal, a economia está começando a 
reagir e dando sinais, a IBOVESPA esse mês, essa semana, 
um dia eu estava assistindo o Jornal, ela subiu 3%, e as 
ações da Petrobras 7%. E eu também queria meu Presidente 
que na semana que vem por parte da Câmara, sobre a 
situação daquele carro que foi furtado de dentro de lá, e 
segundo informações não é a primeira vez que ele sai dali, 
só naquele dia deu asar de um cidadão empresário estava 
tomando chimarrão na sua casa e viu, mas já é costumeiro o 
carro ir buscar, segundo informações drogas, lá na parada 
103, 102, então é muito seria a situação, coitado do rapaz 
vai passando por perto ali, e a polícia manda todo mundo se 
jogar no chão e ele não tinha nada que ver com a coisa ali, 
se joga no chão também, e o que aconteceu? Parece que 
quebraram costela do cara, e o Ver. Delmir teve que levar de 
ambulância para o hospital. Só para encerrar, a respeito 
desse pedido de informação, nós temos que fazer isso para 
que o Executivo mande para nós essas informações, para 
que possamos ter o que dizer para as pessoas, e só para 
encerrar o governador do estado de Goiás, ele rasga toda 



semana sérios elogios a Presidente Dilma, dizendo que é a 
melhor Presidente dos últimos tempos. Muito obrigado. Sr. 
Presidente: vou solicitgar aos colegas Vereadores que 
cuidem o nosso tempo, para uso das falas, tanto no uso da 
fala, quanto ao aparte, para não haver constrangimento. Não 
havendo mais Vereadores inscritos, nas Explicações 
Pessoais, encerro a presente sessão, agradeço a presença 
de todos, convido para a próxima sessão ordinária dia nove 
de março de dois mil e quinze, as 18 horas, aqui no Plenário 
Jose Marques Cardosos, da Câmara Municipal de 
Vereadores. Boa noite. 
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