
Ata N° 009/2015 

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 
realizada no dia trinta de março de dois mil e quinze (30/03/2015), 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 trinta de março de dois mil e quinze, solicito ao meu 1º 
secretário que faça a leitura de um versículo bíblico. 1º Secretário: 
Provérbios cap.20; 01. Presidente: Agradeço a presença de todos os 
Vereadores, e coloco em discussão a Ata da sessão ordinária nº 008/2015, 
coloco em votação a Ata nº 008/2015, Aprovada por unanimidade a Ata nº 
008/2015. Peço ao 1º Secretário que faça a leitura dos Expedientes 
Recebidos. 1º Secretário: Expedientes recebidos; OF. GP. N° 036/2015 de 
autoria do Poder Executivo Municipal (PL N°008/2015); OF.GP.N°037/2015 
de autoria do Poder Executivo Municipal (PL N°009/2015); 
OF.GP.N°038/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal; 
OF.GP.N°039/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal (PL 
N°010/2015); OF.GP.N°040/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal; 
Projeto de Indicação N°001/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo V. 
Carvalho; OF. N°014/2015 do Sindicato dos Servidores Públicos e 
Municipais de Glorinha-SSPMG; Convite Igreja Pentecostal Cristo Vive. 
Sr. Presidente: Obrigado Ver. Flávio pela leitura dos Expedientes Recebidos 
e solicito que o senhor faça a chamada para inscrição referente aos 
Expedientes Recebidos. 1° Secretário: Ordem de inscrição referente aos 
Expedientes Recebidos na ordem vereadores do PSDB, PSD, PDT, PP, PTB 
e PMDB, consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. Almiro dispõe de 
cinco minutos. Faz o uso da palavra referente aos Expedientes Recebidos 
o Ver. Almiro: Sr. Presidente, demais componentes da mesa, prezados 
colegas vereadores, as nossas colegas de trabalho, quero saudar também a 
imprensa através da Sandra e da Clarice e aos demais que compõem de uma 
maneira especial ao Pastor Mateus que nos honram com suas visitas. Sr. 
Presidente na verdade como Líder de Governo não tinha me antenado por 
que não foi pedido pelo Governo Municipal que algum pedido de urgência 
mas o Ver. Ademar me fez sinal e o Ver. Jorge que nós poderíamos aprovar 
na tarde e noite de hoje os PL N°008/2015 e PL N°010/2015 em regime de 
urgência se assim for entendido pelas lideranças dos partidos que compõem 
está Casa, e evidentemente o Presidente vai consultar o plenário. Então 
repito atendendo uma observação feito pelos Vereadores Ademar e Ver. 
Jorge eu peço em nome do Governo Presidente que o senhor coloque em 
apreciação estes dois projetos na noite de hoje. Sr. Presidente: Não havendo 
mais vereadores inscritos passamos então e colocamos em apreciação o 
pedido de urgência da liderança de Governo. Consulto as lideranças de 
bancadas sobre a urgência do PL N°008/2015 de autoria do Poder Executivo 
Municipal, Aprovado o pedido de urgência pelas lideranças de bancadas, 



consulto o Plenário sobre a urgência do PL N°008/2015 de autoria do Poder 
Executivo Municipal, Aprovado o pedido de urgência pelo Plenário do PL 
N°008/2015 por unanimidade. Consulto as lideranças de bancadas sobre a 
urgência do PL N°010/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, 
Aprovado o pedido de urgência pelas lideranças de bancadas, consulto o 
Plenário sobre a urgência do PL N°010/2015 de autoria do Poder Executivo 
Municipal, Aprovado o pedido de urgência pelo Plenário do PL 
N°010/2015 por unanimidade. Sendo assim passamos a apreciação dos 
pedidos de urgências do PL N°008/2015 e PL N°010/2015, peço ao 1° 
Secretário que faça a chamada para inscrição para uso da palavra referente 
ao PL N°008/2015. 1° Secretário: Ordem de inscrição pata o uso da palavra 
referente ao PL N°008/2015 na seguinte ordem, vereadores do PSDB, PSD, 
PDT, PP, PTB e PMDB, consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. 
Ademar dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao PL 
N°008/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente o PL N°008/2015 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de cento e noventa 
e um reais e nove centavos junto a Secretaria da Agricultura, e este projeto é 
para que, incrível mas é para devolução ao Estado de um resto que sobrou 
porque as coisas públicas, as contas públicas têm que fechar cem por cento, 
um centavo faz a diferença na coisa pública diferente da iniciativa privada. 
Então ainda diz que o presente projeto é necessário para que seja possível a 
devolução do saldo remanescente, o que sobrou dos açudes que foram feitos 
no convenio com o Estado, então é obrigado a passar pela Câmara a 
autorização para a devolução e que este projeto não veio em regime de 
urgência urgentíssima portanto este projeto por lei poderia ficar aqui até 
quarenta e cinco dias na Casa, mas nós vereadores não estamos aqui para 
trancar e sim que devolva e coloque as contas em dia com o Estado, e que a 
contabilidade do Município seja limpa, para que a Câmara de Vereadores não 
seja entrave para que o Município possa efetuar esta devolução. Muito 
obrigado. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores inscritos coloco em 
votação o PL N°008/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, Aprovado 
por unanimidade. Peço ao 1° Secretário que faça a chamada para inscrição 
e discussão do PL N°010/2015 de autoria do Poder Executivo. 1° Secretário: 
Ordem de inscrição pata o uso da palavra referente ao PL N°010/2015 na 
seguinte ordem, vereadores do PSDB, PSD, PDT, PP, PTB e PMDB, consta 
vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. Ademar dispõe de cinco minutos. Faz 
o uso da palavra referente ao PL N°010/2015 o Ver. Ademar: Sr. 
Presidente o PL N°010/2015 que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 
crédito especial no valor de um real junto a Secretaria Municipal da Educação, 
e eu falava agora de números centavos, e aqui fala de um real que tem que 
fechar cem por cento, neste caso aqui não é, é apenas para abrir uma rubrica 
que não tem dentro do orçamento então será aberta e o valor pode ser 
qualquer valor para abrir que depois será colocado dentro daquela rubrica os 
valores necessários para efetivação dos pagamentos. No caso aqui é para 
educação, para pagar as horas extras de profissionais que trabalham na 
educação infantil exceto professores em sala de aulas. Então nós estamos 
dando está abertura de uma rubrica que o Executivo abra dentro do 
orçamento e que dentro lá coloque os valores necessários para que se forem 
pagos as horas extras está encoberto por lei. Muito obrigado. Sr. Presidente: 
Não havendo mais vereadores inscritos coloco em votação o PL N°010/2015 



de autoria do Poder Executivo Municipal, Aprovado por unanimidade. Não 
havendo mais pedidos de urgências passamos a Ordem do Dia, solicito ao 1° 
Secretário que faça a chamada para inscrição e discussão do PL N°005/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal. 1° Secretário:  Ordem de inscrição pata o uso da palavra referente ao PL N°005/2015 na seguinte ordem, vereadores do PSDB, PSD, PDT, PP, PTB e PMDB, não consta 
vereador inscrito. Sr. Presidente: Não havendo vereador inscrito coloco em 
votação o PL N°005/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, Aprovado 
por unanimidade. Não havendo mais expedientes na ordem do dia 
passamos para as Explicações Pessoais, solicito ao 1° Secretário que faça a 
chamada para o uso da palavra nas Explicações Pessoais. 1° Secretário: 
Ordem de inscrição pata o uso da palavra referente as Explicações Pessoais 
na seguinte ordem, vereadores do PSDB, PSD, PDT, PP, PTB e PMDB, 
consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. Jorge dispõe de cinco minutos. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: Sr. 
Presidente, colegas vereadores, a nossa assistência nesta Sessão Ordinária 
da noite de hoje, nós acabamos de aprovar alguns projetos de lei do 
Executivo e me preocupa bastante a situação em que se encontra o Município 
hoje, apreciando algumas matérias do Jornal de Glorinha, as reduções de 
horários de atendimentos da Prefeitura Municipal, redução no atendimento na 
área da Saúde o que é bastante grave, e tudo isso devido a redução da 
arrecadação do orçamento do Município, dos repasses da união, e até digo 
assim que a União não reduziu os repasses ela deixou de repassar algumas 
coisas, alguns recursos e isso preocupa bastante. Nós não tivemos ao longo 
dos últimos dez anos nenhum investimento para geração de renda nesse 
Município, e isso eu venho falando e batendo nesta tecla a muito tempo, 
nenhum projeto para geração de renda foi implantado a muito tempo a traz 
era uma corrida a traz de investimentos, de empresas as quais vieram e que é 
de conhecimento de todos, e a partir do momento em que trocou o Governo 
do Município essa corrida a traz de investimento parou, nós não tivemos 
nenhuma empresa de vulto vindo para o Município e nem um investimento. 
Quando o Prefeito Renato assumiu o Município lá em 2010 assumiu com 
recursos deixados pelo Governo do Prefeito Dorival de mais de quatro 
milhões de reais, e ali a preocupação foi só aumentar o quadro de 
funcionários onde a folha de pagamento chegou que era na época não 
chegou a trinta e cinco por cento, ela chegou a quase cinquenta e um por 
cento no final de 2014, e com a redução do orçamento da arrecadação 
automaticamente este percentual acaba subindo um pouco mais ainda o que 
resultou nas demissões que estão sendo feitas. E nos cortes de gastos que 
estão sendo feitos e não só gastos mas até de investimentos, porque no 
momento em que deixamos de investir na prevenção da Saúde pública nós 
estamos perdendo e muito, infelizmente nós hoje nos encontramos nesta 
situação. É preciso quando venha uma empresa no Gabinete do Prefeito 
como veio as massas romenas em 2011, os proprietários das massas 
romenas para se instalar em Glorinha e não foi dado a mínima atenção para 
aqueles empresários, talvez fosse mais uma geração de renda no Município 
hoje e as massas romenas hoje está lá no distrito industrial de Gravataí com 
mais de duzentos funcionários, é preciso ter um pouco mais de visão. Meus 
cinco minutos acabaram só queria deixar este recado e mais alguma coisa 
que o tempo não me deixou dizer. Obrigado. Sr. Presidente: Próximo Ver. 
João dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. João: Sr. Presidente, colegas vereadores, 
funcionárias desta Casa, nossa assistência que bom que hoje a casa tem 



bastante, realmente é um momento muito difícil para a nossa comunidade 
quando o Executivo tem que cortar gastos, reduzir, e aonde tem que ampliar 
está cortando também, como o Ver. Jorge falou no setor da Saúde. Saúde 
tudo se gasta e nunca chega, muitos querem que o atendimento seja 
ampliado para vinte e quatro horas onde estão reduzindo, então é uma 
situação difícil, aos domingos e feriados será fechado o posto, mas o 
secretário nos tranquilizou que aquelas consultas com agendamento serão 
mantidas só o atendimento de emergência que depois das seis que teriam no 
caso que vai ser estagnado agora. Então vamos torcer para que o Governo 
essas medidas que estão sendo tomadas que venha a dar frutos, que 
melhore, e muitos falam ai na rua e eu também concordo nosso Município se 
reduzissem umas quatro Secretarias que ficaria de bom tamanho pelo 
orçamento que temos, poderiam agregar uma Secretaria na outra como 
diretoria e com certeza sobraria mais recursos para investimentos, e não 
podemos só colocar a culpa que vem só lá de cima, porque o País está em 
crise para justificar a nossa então nós temos que fazer o nosso dever de 
Casa, e vamos torcer que em um curo prazo as coisas vão se estagnar, que 
realmente melhore, que volte as empresa produzir e vir mais arrecadação 
para o Município porque não podemos parar. Então vamos torcer para que a 
Saúde que volte nosso orçamento a melhorar que o Prefeito reveja está 
situação em um futuro próximo ai e quem sabe amplie o horário de 
atendimento no Posto de Saúde, então eram essas minhas considerações, 
obrigado ao pessoal da nossa assistência e uma boa semana a todos. Sr. 
Presidente: Próximo Ver. Almiro dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Almiro: Sr. Presidente, 
colegas vereadores, nossa assistência, quero dizer que em partes eu 
concordo com o que o Ver. Jorge falou só que quero também ter a minha 
sinceridade exposta de que quando algum empresário, e eu confesso que não 
sabia desse empreendimento da empresa de massas, mas sou testemunha 
de quantas e quantas vezes nós fomos convocados ao Gabinete do Sr. 
Prefeito para que alguns empreendimentos fossem feitos aqui na Glorinha, e 
ele fez de tudo e a Câmara também fez os vereadores deram apoio mas 
infelizmente, eu pergunto qual o Município que está se instalando algum 
empreendimento? Eu sei o Ver. Jorge tem razão veio a Fibraplac, mas a 
Goodyear ficou de vir e não veio, tudo isso é verdade. Agora quanto ao 
investimento na Saúde eu sou totalmente contra os cortes, não tem dúvidas 
nenhuma continuo com a minha coerência, agora nós também podemos 
saber que antes de 2010 nós já tínhamos estes investimentos que deram 
retornos aqui para o nosso Município e que o Governo na época não teve a 
visão do atual Prefeito de reduzir os gastos e atacar o mal antes que a 
bancarrota se estabeleça na Glorinha, quem de nós está esquecido como 
ficou a prefeitura no ano de 2004, em que situação ficou? Sr. Presidente: 
Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. 
Jorge: Obrigado pelo aparte Ver. Almiro, a Prefeitura ficou em uma situação 
muito cômoda porque teve uma empresa que foi o que alavancou os recursos 
do Município que chama-se Fibraplac, que teve uma Divimec, que teve uma 
Magnetec, que teve uma Darta, que teve uma Fada, instaladas naquele 
período, deve ter ficado um pouquinho de dívidas de investimentos que foi 
feito no Município, hoje o Município paga dividas e que vão ficar para o 
próximo Prefeito, passou por essa Casa e vai ficar para o próximo Prefeito 



pagar e aonde é que está o investimento? Foi investido no que? E ai fica a 
minha indagação, as massas romenas estivemos no Gabinete do Sr. Prefeito 
eu, o Ver. Ademar, a Ver. Silva, e não lembro se tinha algum outro vereador 
junto, talvez fosse os vereadores considerados oposição, era oposição mas 
era vereadores que pensavam no futuro deste Município, nós qqueríamos trazer as massas romenas para cá que eles iriam iniciar com emprego para quarenta pessoas e hoje estão no distrito industrial de Gravataí com mais de duzentos funcionários, mas foram os vereadores de oposição podia 
ser oposição alguma política interesseira de algum Prefeito mas não são 
oposição ao crescimento de Glorinha, isso é preciso dizer, é preciso dizer que 
quando o Prefeito Dorival quando saiu deixou mais de quatro milhões em 
caixa e aonde foi colocado esses recursos? É preciso dizer que em 2005 
quando o Prefeito João Carlos assumiu a primeira coisa foi criar setenta e 
dois cargos dentro da Prefeitura, eu tenho os projetos guardados lá em casa, 
setenta e dois cargos, entre cargos de CCs e FGs, e daí chamam a folha de 
2004 inchada, e porque que a folha de 2004 estava inchada e a de 2005 teve 
que criar setenta e dois cargos, então é isso chega uma hora em que a 
verdade tem que vir à tona e está é a verdade, o que eu estou dizendo aqui é 
a verdade, é um projeto de lei e pode procurar nos anais desta Casa que está 
aqui, está aqui. Então são essas coisas Ver. Almiro, precisamos trabalhar com 
a verdade para cair na realidade do nosso Município, obrigado. Retoma o 
uso da palavra o Ver. Almiro: É vereador em algumas partes eu concordo, e 
o senhor esqueceu de dizer que após outubro de 2004 foi demitido setenta e 
quatro funcionários da Prefeitura incluindo professores, servente de escolas, 
da Saúde Municipal, agora saber aonde é que foram os investimentos veja 
até 2005, quantas ruas teriam sido calçadas, e asfaltadas no Município de 
Glorinha, e quantas ruas tem hoje asfaltadas e calçadas no Município de 
Glorinha, isto também é visão, e o Município em 2004 é preciso nós dizer que 
estava falido, quebrado, ao ponto de ter uma reunião na Câmara de 
Vereadores e ser convocado o Prefeito e a Secretária da Educação para dar 
satisfação naquela crise, e ele mandou um mensageiro na Câmara de 
Vereadores dizendo que a Secretária não podia se fazer presente e ele não 
iria se fazer presente porque a Secretária estava em uma audiência em Porto 
Alegre só que ele esqueceu de comunicar a Secretária porque quando o 
mensageiro chegou na Câmara de Vereadores a Secretária da Educação 
estava na Câmara de Vereadores, então são estes fatos que temos que 
lembrar a essas pessoas que constantemente tem vindo para a Glorinha, 
essa é a coisa porque falar no nome do Seu João, da administração do seu 
João é crescer, é fazer que este Município se lembre do melhor Prefeito de 
todos os tempos que esteve nesta Cidade, infelizmente nós não temos mais 
oportunidades de ter o João Carlos por mais quatro anos na Prefeitura 
Municipal de Glorinha por que foi ele quem deu o Primeiro passo nesse 
Município, e foi ele quem tirou o Município da maior quebradeira, então eu 
defendo sim o Governo sim e com muita honra, e digo que as atitudes, os 
cortes que ele está fazendo não são de vontades dele, agora aqui quantas 
vezes for pedido para fazer demissões, demissões e quando se demite critica 
as demissões, então não sei o que tem que fazer na verdade é que o Ver. 
Jorge coloque, eu coloque, todos os vereadores coloquem, e todos os 
vereadores que me conhecem sabem no tempo em que eu era oposição, eu 
nunca gostei da palavra oposição, eu sempre fui um parceiro em tudo aquilo 
que vinha em prol do Município e é assim que nós podemos tirar este País da 
crise, este Estado da crise, e tentar a salvar antes que o Município de 
Glorinha também entre no Estado em que está o Rio Grande do Sul, até a 



nação, essa é a grande verdade, então eu fico absolutamente tranquilo, fico 
absolutamente convicto de que não é o que eu queria, concordo de que não 
era o que eu queria, mas está é a realidade tem que se adequar, porque as 
empresas privadas estão se adequando, porque que o Município de Glorinha 
tem que ser diferente que não possa se adequar, agora o que eu não posso é 
quando vem uma empresa acho que foi o fulano quem trouxe vai embora 
quem é que mandou, era isso muito obrigado. Sr. Presidente: Próximo Ver. 
Ademar dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Ademar: Sr. Presidente nas Explicações 
Pessoais, nossas secretárias, nossa Diretora, Senhores vereadores, a 
imprensa que nos prestigia e os senhores que estão em grande número. Sr. 
Presidente eu ouvia atentamente, os dois discursos do Ver. Jorge e do Ver. 
Almiro, e é verdade Ver. Jorge nós não estamos aqui para brigar e sim para 
discutir, falar, parlamento é para isso, na verdade o senhor João Carlos ao 
Assumir tinha uma pequena dívida, mas tudo é explicável tanto é que as 
contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas as contas do Ex-Prefeito 
Darci. Acontece que quando ninguém consegue fazer milagre e foi feito uma, 
foi retido em torno de um milhão e setecentos mil reais em 2006 da Fibraplac, 
que depois a pouco tempo a traz foi postergado para em 2016 que fosse pago 
dali em diante, então por isso o Ver. Jorge fala com propriedade que o 
próximo Prefeito é quem vai pagar a dívida para cobrir aquele rombo, mas 
qual é o rombo? Na realidade foi feito um orçamento baseado e eu não estou 
aqui para defender ninguém e nem acusar, mas a verdade tem que ser dita, 
foi feito um orçamento de seis milhões e pouco contando com o ICM da 
Fibraplac cinquenta por cento entraria a partir de janeiro de 2004 conforme 
protocolado assinado quando ela se instalou-se no Município, ocorre que 
duplicou a planta e em ofício para o Governo do Estado ela protelou para 
primeiro de janeiro de 2005, quem fez o orçamento em 2003 para valer em 
2004 ficou pendurado no pincel, então não existe culpado nessa história toda, 
não existe nem o seu João Carlos e nem o Darci, não estou defendendo 
nenhum e nem outro, e nem acusando, a realidade é essa quem estava 
pintando caiu a escada e ficou. Então não tem como fechar, mas o que me 
refiro e a gente também tem que ter a nossa cota de responsabilidade é que 
incrível é que nesses dez anos de administração, praticamente dez anos nem 
uma empresa se estalou nesse Município, mas porque será? Nenhuma 
empresa, eu não falo em transportadora que gera dois, três empregos, estou 
falando em uma empresa que gere pelo menos dez, quinze empregos. A 
poucos dias a traz nós aprovamos aqui um incentivo a uma empresa ali que 
ficou só mais uns quinze dias e deitou o cabelo, foi embora fechou e nem 
avisou nós que ia ir embora, é assim. Com relação as ruas que foram 
calçadas no Município e asfaltos, foram feitas sim verbas Federais e 
Estaduais, porque o Município não comentou nada nos últimos dez anos nada 
absolutamente nada, e aqui nesta Casa e na outra lá em cima nós vereadores 
quantas vezes senhores vereadores aprovamos projetos criando cargos que 
contrata, cria, contrata, cria e nós aprovamos e alguns votei contra e ainda 
alguns ficaram de cara torcida, e agora esbarramos exatamente na realidade, 
o Município não tem condições de manter o pessoal, e ele fez um corte agora 
e um corte muito superficial e esse corte vai trazer sérios indícios por final de 
2015 agora, porque este corte deveria ser mais profundo, faltará lá mais 
adiante no mínimo um milhão e meio de reais para fechar as contas. Sr. 



Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da 
palavra o Ver. Jorge: Obrigado pelo aparte Ver. Ademar, nós tivemos várias 
ruas calçadas sim nesse Município com vinte por cento com verba do 
Município e os outros oitenta por cento com verba do Estado, verba Estadual 
e é preciso dizer que lá em 2004 o orçamento do Município nem se 
concretizou, ficou em cinco milhões e não chegou a seis, hoje esse ano de 
2014 fechou em vinte e cinco e duzentos se não me engano em 2014. Então 
existe uma diferença, existe muitas coisas mais o Município gerou recursos, 
que deu para fazer todos estes movimentos, essas contratações, 
contratações. Mas nessas contratações não surgiram o efeito que deveria 
surgir, o qual o Município perde quinhentos e vinte mil reais agora, a pouco 
tempo do investimento da Saúde que era verba do Cored, o Município perdeu 
por falta de projeto, então eu estou enganado a dizer isso? Eu acho que não, 
isso tem documentos que provam, perdeu trezentos e trinta lá de 2009 agora 
encerrou-se o prazo o ano passado de mais quinhentos e vinte mil, então nós 
temos que clamar e a população tem que tem que saber disso, isso não pode 
ser varrido para de baixo do tapete para a manhã ou depois eu posar de 
bonzinho e dizer ai eu não fiz nada eu não sabia, meu Deus do céu vamos 
assumir o nosso posto. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao 
Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: Primeiro lugar quero lhe 
agradecer a gentiliza de me conceder o aparte, só que eu quero dizer para o 
Ver. Jorge que ele falou realmente em 2004 o orçamento era esse, imaginam 
que com este mesmo orçamento de 2004 foi o orçamento de 2005 e o seu 
João conseguiu a recuperar com aquele minguado orçamento o rombo 
deixado que não foi dívidazinha pequena, foi um rombo, inclusive as setenta 
demissões no mês de outubro após as eleições, não foi pago um centavo de 
indenização, aquelas pessoas que foram demitidas. Então eu quero dizer que 
eu o Ver. Delmir, o Ver. José e o Ver. João procuramos após a segunda feira 
daquele manifesto aqui e eu sinceramente não sabia que a coisa está tão 
difícil onde procuramos o Prefeito e ele nos relatou, na verdade não é essa 
sangria desatada o Prefeito está tendo é cautela, se adequando, e quero dizer 
que o Prefeito nós aprovamos um orçamento de vinte e sete milhões no ano 
de 2014 e não atingiu a previsão, e isso é uma previsão, então tinham 
superados de três milhões e o Prefeito repôs aquela falta no ano de 2014 na 
estimativa, na prevenção de que neste ano poderia quem sabe dar uns dez 
por cento de acrescer na receita o que não aconteceu até o presente 
momento e por isso o Prefeito tomou essas providencias com um pouco de 
cautela para ver que quando chegar no fim do ano ele possa encerrar as 
contas zero a zero, está é a intenção dele, ele nos garantiu isso e eu não 
tenho o porquê duvidar, o tempo nos dirá e se isso não acontecer eu vou ser 
o primeiro a vir aqui cobrar e criticar. Obrigado. Retoma o uso da palavra o 
Ver. Ademar: Ver. Almiro este ano logo em seguida o Executivo terá o 
quinquênio que foi aprovado por nós que entra dez por cento ao 
funcionalismo, então por isso estou baseado nestes números que estou 
dizendo que vai faltar um milhão e meio lá na frente, talvez ele nem se 
percebeu disso e mais ainda está aqui um ofício recebido do Sindicato aonde 
já estão em mobilização os servidores Municipais que querem um aumento 
real em cima dos salários, não querem só inflação, e parece que está difícil a 
negociação e eu tenho certeza de que para não haver a paralização o 
Município vai ter que ceder alguma porcentagem e essa porcentagem 



somando a uns dez por cento chegará as treze, treze e meio mais ou menos 
que avultará em cima de um orçamento já escasso, de uma folha de 
pagamento já escassa. Só para relembrar de uma coisa boa que tem no 
Jornal aqui e quero citar o Ver. Jorge já falou nas massas romenas, o Grupo 
geradores estemac que não quiseram aqui, eles foram para uma Cidade para 
cá de Goiânia perece que Fatima, as embutidos languiru, a Zamprogna que 
também comprou uma área de terra e não sei o porquê não veio e a écson 
que foi durante o Governo do João Carlos que deu toda aquela parafernália 
que não chegaram a nenhum entendimento, que seria muito bom para o 
nosso Município em arrecadação. Mas eu queria falar das pessoas que as 
vezes são demitidas porque venceu o prazo, ou porque foram demitidas, ou 
simplesmente enfim, e sai atirando e chutando para tudo quanto é lado e a 
poucos dias a atrás eu fui até o Posto de Saúde fazer aquele controle, a 
pessoa já com certa idade tem que fazer o controle para poder ficar a quantas 
andas, e fui atendido por uma mocinha muito simpática uma enfermeira que 
se identificou, o nome dela é Roseli O. Ramos e aqui na capa do Jornal ela 
está fazendo um agradecimento eu até vou ler o agradecimento que é uma 
coisa linda ‘’Eu Roseli agradeço a todos os colaboradores da Secretaria da 
Saúde e funcionários do Posto Synval Guazzelli e moradores de Glorinha a 
oportunidade desses meses de trabalho sou grata por ter sido bem recebida 
por todos e ter comprido com minha função como enfermeira’’ e assinou 
embaixo, que coisa linda né a pessoa agradecer o trabalho que teve, saiu de 
cabeça erguida e a própria bíblia diz que feliz aquele funcionário que 
agradece ao patrão dele todos os dias pelo trabalho que tem. Muito obrigado. 
Sr. Presidente: Próximo Ver. Flávio dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Flávio: Sr. Presidente na 
sua pessoa quero saudar os demais pares, todo corpo de colaboradores da 
nossa Casa, a assistência que nos dão o prazer da visita, e quero me reportar 
na minha fala ao Jornal de Glorinha de vinte e oito de março de dois mil e 
quinze na página três que fala de crise Nacional obrigada Prefeitura a cortar 
despesas, considerando a grave crise financeira que afeta o País o 
arrecadação do Governo Federal e do Estado sofreram uma grande queda. 
Tendo em vista que os Municípios de pequenos portes como o de Glorinha 
têm uma dependência muito grande dos repasses do Governo Federal e 
Estadual, chegando até de oitenta por cento do total de suas receitas. Essa 
crise Nacional afetou nosso Município ocasionando a queda de arrecadação 
de aproximadamente dois milhões até o final deste ano, guardem este 
número dois milhões isso sem falar que em 2014 já tivemos uma frustação de 
receitas de um virgula seis milhões, somatório então três virgula seis milhões. 
Senhoras e senhores, em 2012 está Casa participou da Marcha dos Prefeitos 
e Vereadores em Brasília onde a então Presidente se comprometeu em 
aumentar os fundos dos Municípios em dois por cento a partir do ano seguinte 
o que geraria em torno quatro milhões de reais para Glorinha uma estimativa 
feita por nós esse período, quatro milhões cabem bem certinhos dentro 
daqueles três virgula seis milhões que eu pedi que vocês guardassem. Por 
tanto eu quero aqui justificar o seguinte a mentira mata e aleja, muitas 
pessoas já morreram por causa da mentira da nossa Presidente fora os que 
não morreram, mas que morreram. Porque em 2013 está mesma senhora e 
ali eu estava presente ela foi e nos deu a seguinte informação que ela não 
daria o aumento do SPM, mas que nos mandaria uma patrolinha, um 



caminhõazinho e uma retroescavadeirinha, totalizando um milhão e vinte o 
que aqui foi muito saudado pelo nobre Ver. João, que veio na tribuna que me 
aparteou achando maravilhosamente boa está oferta da Presidente, e na 
verdade ela disse assim para nós que invés de mandar os quatro milhões 
para vocês eu vou dar umas patrolinhas para vocês irem brincando e eu vou 
conversando, a patrola tem o logo do PAC, o caminhão tem o logo do PAC, e 
vocês fazem propagando de graça para mim foi isso que ela fez. Agora não 
tem combustível nem para as patrolinhas, nem para os caminhõezinhos, só 
tem uma coisa o Prefeito ter que fechar o Posto de Saúde no domingo, o 
Prefeito teve que fechar as portas do nosso Posto de Saúde porque alguém 
mentiu para nós, alguém que tinha que repassar não fez o repasse, todos os 
senhores estavam na Marcha e todos ouviram e o povo de Glorinha tem que 
saber disso que foi falado agora ali pelo Ver. Jorge que a verdade tem que vir 
à tona, então quero dizer para vocês que a Presidente Dilma em 2012 mentiu, 
em 2013 mentiu, mentiu em 2014 e continua mentindo em 2015 para todos 
nós, e a repercussão disso é o nosso Postinho de Saúde que vai fechar no 
domingo porque nós não temos dinheiro para manter a estrutura deste 
Município que é nosso, gerado por nós e que vai pros bolsos escusos de um 
monte de gente que nós inclusive sabemos os nomes, vocês todos sabem os 
nomes deles, fora os que irão aparecer ainda. Senhoras e senhores eu 
lamento que o Posto de Saúde tenha que fechar, eu lamento que a população 
de Glorinha tenha que pagar os devaneios do Governo Federal, eu lamento 
que o Prefeito Renato tenha que assinar está matéria dizendo que vai fechar 
a porta do nosso Posto porque não recebeu o repasse que deveria receber, 
isto sem falar na defasagem do que o Governo Federal se compromete a 
passar na Saúde Básica. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao 
Ver. Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. Ademar: Obrigado pelo aparte 
Ver. Flávio, sempre é um prazer muito grande lhe apartear pelo seu grande 
conhecimento e claro já falei aqui muitas vezes do prazer que tenho em 
legislar com vossa excelência. Mas quero dizer também que já fui a Marchas 
a Brasília de Prefeitos e Vereadores no Governo FHC aonde postulávamos 
um por cento do FM, onde isso é uma realidade eu não quero colocar 
contraponto mas quero explanar a realidade, e ele não deu um por cento e 
quem deu foi o Lula depois que passou um por cento a mais que era vinte e 
um e meio, passou para vinte e dois e meio, essa é a grande realidade, 
evidentemente que essas promessas já eram para ter sidas cumpridas pela 
Presidente Dilma o Lula fez a parte dele, e não é à toa que é um dos homens 
mais populares deste País, pode criticar como quiser mas a verdade é essa, 
inclusive em plena crise política deste País está lá a pesquisa que se fosse 
eleição hoje neste País o povo elegeria ele novamente em plena crise. Mas o 
que quero dizer também Ver. Flávio que cada um tem o seu ponto de vista 
político e não vou aqui querer em fim, eu acho que cada Município tem que 
fazer o seu trabalho em casa, a união tem que fazer o trabalho dela e não fez 
o que foi pedido na Marcha de 2014 que nós ouvimos do Presidente da CNM 
falar que os Municípios têm que enxugar também e os Municípios não estão 
fazendo o trabalho de casa, acendeu apenas uma luzinha mas na verdade 
temos que cortar profundo, porque na verdade o Município de Glorinha com 
dez Secretarias é uma crise construtiva que eu faço vamos analisar essas 
Secretarias o quanto que dá de gastos de economia então, uma economia, 
outra economia  e coloca na ponta do lápis e soma nos doze meses do ano e 



vê quanto é que dá, então isso tem que ser feito tem que ter coragem de fazer 
isto. Eu agradeço pelo aparte Ver. Flávio mas o nosso trabalho de Casa tem 
que ser feito. Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio: Quero agradecer o 
aparte do Ver. Ademar e peço a ele que na próxima sessão se possível nos 
traga a informação de quantas vezes o Posto de Saúde de Glorinha fechou 
nos domingos por causa do Fernando Henrique e quero para encerrar quero 
dizer que quem precisa arrecadar não fecha seu caixa a Prefeitura de 
Glorinha está fechando seu horário de expediente da Secretaria da Fazenda 
aonde nós precisamos arrecadar recursos ela está fechando em duas horas 
praticamente, então aqui existe uma incoerência quem fecha, quem precisa 
de dinheiro não fecha seu caixa, eu até ia sugerir que abrisse vinte e quatro 
horas por dia inclusive sábado e domingo já que o posto vai fechar, ou se não 
transforme o posto em um caixa recebedor. Seria isso 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 seis de 
abril de dois mil e quinze as dezoito horas aqui no Plenário José Marques 
Cardoso na Câmara Municipal de Vereadores.  
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