
Ata N° 008/2015 

 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 
realizada no dia vinte e três de março de dois mil e quinze (23/03/2015), 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 vinte e três de março de dois mil e quinze, solicito ao 
meu 1º secretário que faça a leitura de um versículo bíblico. 1º Secretário: 
Provérbios 22:06. Presidente: Agradeço a presença de todos os Vereadores, 
e coloco em discussão a Ata da sessão ordinária nº 007/2015, coloco em 
votação a Ata nº 007/2015, Aprovada por unanimidade a Ata nº 007/2015. 
Peço ao 1º Secretário que faça a leitura dos Expedientes Recebidos. 1º 
Secretário: Expedientes recebidos; OF. GP. N° 030/2015 de autoria do 
Poder Executivo Municipal (PL N°005/2015); OF.GP.N°031/2015 de autoria 
do Poder Executivo Municipal (PL N°006/2015); OF.GP.N°032/2015 de 
autoria do Poder Executivo Municipal (PL N°007/2015); Projeto de Lei 
N°001/2015 de autoria do Poder Legislativo; Pedido de Providência 
N°012/2015 de autoria do Ver. José Ferreira dos Santos; Pedido de 
Providência N°013/2015 de autoria do Ver. João Soares; OF. SMF. 
N°006/2015 de autoria do Poder Executivo (Secretaria Mun. Da Fazenda); 
OF. SMED. N°014/2015 de autoria do Poder Executivo (Secretaria Mun. Da 
Educação). Quero comunicar a todos que a leitura foi exatamente como está 
escrito aqui mesmo com as discordâncias e erros. Sr. Presidente: Obrigado 
pela leitura dos Expedientes Recebidos e solicito que o senhor faça a 
chamada dos colegas vereadores para inscrição referente aos Expedientes 
Recebidos. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra 
referente aos Expedientes Recebidos vereadores do PMDB, PSDB, PSD, 
PDT, PP e PTB, 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, também quero 
fazer uma saudação aquelas pessoas que nos horam com suas presenças, 
de uma maneira especial ao Ex-Prefeito Nenê Dorival Medinger, que sejam 
todos bem vindos a nossa Sessão e que tenhamos uma Sessão tranquila, 
serena e produtiva. Senhores vereadores como costumeiramente eu gosto de 
fazer quando nos reunimos a tarde aqui e temos a nossa disposição as 
matérias que serão discutidas na noite de hoje, nós normalmente se fazemos 
um levantamento do que pode e o que não pode ser apreciado mesmo e 
quero frisar, mesmo não tendo um pedido do Governo sobre a urgência, mas 
temos aqui o PL N°005/2015 que preliminarmente nós tínhamos acordado 
mas por um pedido do Ver. Jorge nós não vamos analisar o PL N°005/2015 
que é sobre abertura de crédito especial no valor de um real mas ele tem 
tempo para a próxima semana, então as bancadas em comum  acordo 
resolveram e nós vamos aprovar se assim entenderem o projeto, e estou 



pedindo aliás a urgência do PL N°006/2015 que concede revisão geral que 
concede remuneração mensal dos conselheiros tutelar, o que na semana 
próxima passada já fizemos para os servidores do Município e agora para os 
Conselheiros tutelar que é um acordo de todas as bancadas que compõem 
está Casa, também temos o PL N°007/2015 que acrescenta a ação plurianual 
da lei de diretrizes orçamentárias de 2015 abertura de crédito especial no 
valor de cento e trinta e oito reais e dezesseis centavos, também um projeto 
que dispensa qualquer discussão ouve um acordo de todas as lideranças e 
também aqui mesmo sendo da Câmara do Poder Legislativo e nós também 
concordamos e aqui eu peço licença para o Presidente e para os 
componentes da mesa pedindo a urgência do PL N°001/2015 que dispõe da 
concessão e revisão geral da remuneração dos servidores integrantes do 
quadro do pessoal do Poder Legislativo ou seja igual ao de semana próxima 
passada para os servidores do Município e que hoje se assim os 
componentes da Casa entenderem a revisão geral dos conselheiros tutelar e 
dos servidores da Casa. Então na verdade meu caro Presidente seriam três 
projetos de leis que eu estou pedindo a urgência para que nós não deixamos 
matérias acumuladas na Casa, que repito são projetos que não existem 
discussões maiores sobre eles e é de praxe desta Casa sempre que possível 
dar andamento naquilo que compete a nós mesmos de determinar, e se 
assim for entendido pelas lideranças e posterior ao Plenário e fico muito 
agradecido se for acolhido a minha solicitação, muito obrigado. Sr. 
Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Ademar dispõe de cinco minutos. 
Faz o uso da palavra referente aos Expedientes Recebidos o Ver. 
Ademar: Sr. Presidente, e demais componentes da mesa, senhores 
vereadores, nossas secretárias, nosso Assessor Jurídico, e os senhores que 
nos dão o prazer de suas presenças aqui, nosso Ex-Prefeito Dorival Dirceu 
Medinger, ao servidor motorista. Senhor Presidente o Ver. Almiro Líder do 
Governo pediu a urgência dos projetos ao qual eu disse anteriormente para 
ele que seria favorável, que são praticamente insignificantes, e tem projetos 
aqui que cria uma rubrica com um real, então a gente não tem motivo para 
trancar, mas todos estes projetos em nenhum deles o PL N°003/2015, PL 
N°005/2015, PL N°006/2015 e PL N°007/2015, o Executivo Municipal não 
pediu a urgência urgentíssima e nós estamos dando um passo, ajudando a 
desenvolver, desenrolar passando por cima da burocracia e já votando hoje, 
como falei é muito simples. Mas Sr. Presidente me chamou a atenção 
também o ofício n°014/2015 enviado pela Secretária da Educação 
respondendo a um Requerimento que foi votado de minha autoria na semana 
passada, aonde pedia monitores em todos os veículos e aqui ela dá uns 
puxões de orelhas dando a impressão que nós temos que saber o que está 
acontecendo para explicar para o povo como é do feitio dela que de vez 
enquanto faz isso. Uma vez fez quando eu pedi que fosse proporcionado o 
ensino da Legislação de Transito nas escolas e ela manda um ofício com três 
folhas dizendo que já estava fazendo e dias depois caiu a máscara que era só 
na escola Álvaro Ferrugem e nas outras não e como de fato até hoje não 
estão fazendo. E agora ela diz a mesma coisa mais só que relata que os 
ônibus, os micro ônibus tal, que são quatro micro ônibus e um ônibus, e os 
ônibus da Sogil como é que é? Eu só trouxe esse Requerimento porque uma 
mãe do Capão Grande disse que as crianças estavam à mercê da sorte, e 
exatamente isso Sr. Presidente em dois mil e treze aqui em frente a Fibraplac 



o ônibus parou a polícia teve que ir lá porque as crianças derrubaram uma 
janela do ônibus a baixo, caiu e se caiu criança para baixo eu não posso, mas 
que aconteceu isso aconteceu. Então está lá o fato o motorista chamou a 
polícia porque ele não vai se responsabilizar, e ele não pode estar dirigindo 
um ônibus e olhando para traz e pedindo para as crianças se acalmarem 
como eu disse aqui segunda-feira passada. Então o Município paga a 
passagem integral para Sogil e deve manter dentro do ônibus da Sogil um 
monitor para monitorar as crianças principalmente porque no ônibus da Sogil 
também viajam passageiros normais né, então eu creio que tem que ser desta 
forma a resposta veio pela metade, não satisfez aquilo que perguntamos na 
integra e ficou por metade então ainda está em haver alguma resposta de o 
porquê que não colocam os monitores nos ônibus da Sogil uma vez que 
pagamos a integralidade da passagem, cem por cento. Obrigado. Sr. 
Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Leonardo, peço licença para falar 
aqui da mesa Diretora. Faz o uso da palavra o Presidente e Ver. Leonardo: 
Boa tarde a todos agradeço a presença da nossa assistência, quero solicitar 
colegas vereadores a retirada da pauta de hoje o PL N°004/2015 que entrou 
na Sessão passada aonde estabelece um convênio com a EMATER, esse 
pedido foi feito pela nossa Assessoria Jurídica a qual necessita de mais 
alguns dias para estar fazendo o analise dele exarando seu parecer. Então 
fica aqui a solicitação para nós retirarmos da pauta o PL N°004/2015, então 
fica retirado de pauta o PL N°004/2015. Sr. Presidente: Ver. Leonardo 
concede uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: 
Obrigado Presidente e eu concordo plenamente com a cautela porque 
realmente é um projeto que é muito extenso e complexo e realmente carece 
que a Casa possa ter mais tempo para fazer uma análise mais profunda no 
projeto, é prudente sua iniciativa e a liderança do PP concorda plenamente 
com sua ideia. Retoma o uso da palavra o Presidente e Ver. Leonardo: 
Obrigado Ver. Almiro, e acatando os expedientes recebidos da Sessão 
Ordinária colocamos em pedido de urgência o parecer do nosso Jurídico nos 
projetos que recebemos hoje que entendemos que são de extrema 
necessidade, mas também não posso deixar de opinar a respeito da resposta 
da qual recebemos da Secretária da Educação aonde mandou um ofício em 
resposta do Ver. Ademar de Oliveira que ele após fez um resumo mas me 
chama a atenção aqui os servidores que realizam este serviço de 
monitoramento pelo Executivo pelo que vejo aqui são estagiários que teriam 
sua carga horária a cumprir de seis horas diárias no máximo e pela carga 
horária apresentada pela Secretária no ofício trabalham da sete da manhã as 
dezessete horas, e isto ela deveria consultar a empresa responsável e isso é 
um alerta que aqui faço que fico bem preocupado pois deixarmos nas mãos 
de estagiários e descumprindo a legislação do trabalho é um fato mais 
agravante e isso pode gerar até precatórias para o Município desses 
estagiários buscar até vínculo trabalhista, sendo que pergunto se o estágio 
junto ao CIEE existe o cargo de monitor de ônibus, também não tenho este 
conhecimento e acredito que não, então fiquei mais preocupado ainda Ver. 
Ademar com toda está situação e gostaria de fazer este alerta aos colegas 
vereadores. Muito obrigado. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores 
inscritos para discutir os expedientes recebidos passamos a votação das 
solicitações de urgências da Liderança de Governo, passamos a votação do 
pedido de urgência do PL N°006/2015, consulto as lideranças de bancadas 



sobre a urgência do PL N°006/215, consulto o plenário sobre a urgência do 
PL N°006/2015, Aprovado por unanimidade a urgência do PL N°006/2015. 
Consulto as lideranças de bancadas sobre a urgência do PL N°007/215, 
consulto o plenário sobre a urgência do PL N°007/2015, Aprovado por 
unanimidade a urgência do PL N°007/2015. Consulto as lideranças de 
bancadas sobre a urgência do PL N°001/215 de autoria do Poder Legislativo 
Municipal, consulto o plenário sobre a urgência do PL N°001/2015 de autoria 
do Poder Legislativo Municipal, Aprovado por unanimidade a urgência do 
PL N°001/2015 de autoria do Poder Legislativo Municipal. Após aprovada 
a urgência dos referidos projetos passamos a votação dos projetos em regime 
de urgência, os pareceres destes projetos já foram exarados antes do início 
da Sessão, solicito a 1° Secretário que faça a chamada para inscrição para 
discussão do PL N°006/2015. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso 
da palavra referente ao PL N°006/2015 na seguinte ordem vereadores do 
PMDB, PSDB, PSD, PDT, PP e PTB, consta vereador inscrito. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente ao PL N°006/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente este PL 
N°006/2015 que concede a revisão geral da remuneração mensal dos 
conselheiros tutelares ela é exatamente igualzinha à lei que entrou semana 
passada concedendo a revisão aos servidores municipais, veio um projeto 
diferente porque os Conselheiros Tutelar não fazem parte dos servidores. Sr. 
Presidente a exemplo do projeto votado semana passada é que a inflação 
acumulada de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2015 chegou a 3.8499, 
arredondando 3.85, e nós temos ai uma batendo ai sete por cento ai nesses 
últimos meses, cinco e pouco, seis, sete galopantes, então a inflação é muito 
baixa lá no início do ano de 2014, para poder haver a compensação e ela 
permanecer os 3.85 arredondando. Então é justo que se conceda a 
reposição, a perda da inflação as Conselheiras Tutelares, uma vez que foi 
feita está reposição para os servidores municipais e também será feito para 
os nossos servidores da Casa o projeto está pronto e vai hoje a votação nos 
mesmos moldes, nos mesmos índices nenhum centavo de ganho real, 
apenas a inflação. Muito obrigado. Sr. Presidente: Não havendo mais 
vereadores inscritos coloco em votação o PL N°006/2015 de autoria do Poder 
Executivo Municipal, Aprovado por unanimidade. Passamos para 
apreciação do PL N°007/2015, peço ao 1° Secretário que faça a chamada 
para inscrição para o uso da palavra referente ao projeto referido. 1° 
Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra referente ao PL 
N°007/2015 na seguinte ordem vereadores do PMDB, PSDB, PSD, PDT, PP 
e PTB, não consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Não havendo 
vereadores inscritos coloco em votação o PL N°007/2015 de autoria do Poder 
Executivo Municipal, Aprovado por unanimidade. Passamos a apreciação 
do PL N°001/2015 de autoria do Poder Legislativo, peço ao 1° Secretário faça 
a chamada para inscrição para o uso da palavra do projeto referido. 
Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra referente ao PL 
N°001/2015 de autoria do Poder Legislativo Municipal convido os vereadores 
do PMDB, PSDB, PSD, PDT, PP e PTB, consta vereador inscrito. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente ao PL N°001/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente da mesma forma 
que veio o projeto da revisão dos índices inflacionários para os servidores 
municipais, e foi votado agora também a revisão para os conselheiros 



tutelares, a Câmara de Vereadores o projeto de autoria do Poder Legislativo 
também autoriza a revisão de 3.8499 aos servidores da Casa assim como 
está escrito nas diretrizes orçamentárias do nosso plano plurianual, então 
nada mais justo, se as outras esferas receberam e é de lei é obrigado a ser 
colocado, então estamos dando está revisão. Sr. Presidente: Ver. Ademar 
concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da palavra o Ver. Flávio: 
Quero agradecer ao Ver. Ademar pela sessão do espaço e na oportunidade 
que ele fazia do projeto anterior um breve relato da espiral inflacionária que 
vivemos, e me chamou a atenção que muito bem apanhado que o IGPM 
neste período na verdade ele não reflete na realidade que estamos vivendo 
exatamente antes e depois das eleições ou seja antes das mentiras e depois 
as mentiras sendo derrubadas uma, a uma aonde nós ouvíamos que direitos 
sociais seriam intocáveis, aonde nós ouvíamos que inflação não existia, e o 
Ver. Ademar traz exatamente a correção de três virgula oitenta e alguma 
coisa que está ali, é apenas senhores a metade que nós estamos convivendo 
e amargando, e suportando logo após o segundo turno das eleições, venho 
aqui nesta tribuna para mais uma vez enaltecer o apanhado  feito pelo nobre 
Ver. Ademar que ele traz muito bem e elucida muito bem que o IGPM também 
foi vilipendiado neste período. Muito obrigado. Retoma o uso da palavra o 
Ver. Ademar: Obrigado Ver. Flávio pela sua ilustração, na verdade a IGPM é 
a média exatamente do menos lá de 2014 mais em 2015 até fevereiro que 
deu exatamente isto aqui e claro que ano que vem quando vier o projeto a 
Casa virá com a inflação completa e tenho certeza que irá chegar ai em uns 
seis pontos, seis e meio, sete por cento, porque a inflação vai subir mias vai 
recuar logo em seguida, quando se está no fundo do poço não tem mais o 
que cavar então qualquer coisa que vier vem para melhorar. Então nada mais 
justo para os nossos funcionários que trabalham aqui na Casa está correção. 
Muito obrigada. Sr. Presidente: Após a explanação do Ver. Ademar, coloco 
em votação o PL N°001/2015 de autoria do Poder Legislativo Municipal, 
Aprovado por unanimidade. Após a votação dos projetos de lei a pedido de 
urgência passamos para a Ordem do Dia, solicito ao 1° Secretário que faça a 
chamada dos colegas vereadores para o PL N°003/2015 de autoria do Poder 
Executivo Municipal. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra 
referente ao PL N°003/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal na 
seguinte ordem vereadores do PMDB, PSDB, PSD, PDT, PP e PTB, não 
consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Não havendo vereadores inscritos 
coloco em votação o PL N°003/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, 
Aprovado por unanimidade. Passamos ao Pedido de Providência 
N°012/2015 de autoria do Ver. José Ferreira dos Santos, o vereador dispõe 
de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao Pedido de 
Providência N°012/2015 o Ver. José Ferreira: Sr. Presidente, colegas 
vereadores, nossos funcionários da Casa a nossa assistência muito boa noite 
a todos e obrigado pela presença. Nós fizemos um Pedido de Providência 
onde o vereador do partido progressista requer que seja submetido à 
apreciação do plenário desta colenda Câmara o presente Pedido de 
Providência, para depois de aprovado ser enviado ao Sr. Prefeito Municipal 
Renato Raupp Ribeiro o Pedido é que seja realizada a instalação de uma 
placa de sinalização na bifurcação que liga a Estrada Passo do Portão e a 
Rua Ozi Costa, indicando o acesso ao Município de Taquara. É o seguinte eu 
estava caminhando ali na estrada e encontrei um cidadão que é de Cambara 



do Sul e ele me pediu uma informação porque não conhecia as travessias por 
ai para alguém ai na Glorinha que eu não sei quem é e o camarada ensinou 
totalmente errado para ele que andou um tempo errado e voltou no Passo da 
Taquara e lá informaram ele que era por aqui e ele voltou de novo e me 
encontrou ali e disse olha não tem nenhuma indicação e eu preciso ir para 
Taquara para onde eu vou? E eu disse acho que tem uma placa sim ali na 
bifurcação tem, eu fui lá estava pertinho casualmente e cheguei lá e não 
tinha, porque acho que antes parece que tinha e eu acho que com esses 
ventos que acabou dando caiu, creio eu suponho que seja isto. Então por isso 
a manifestação deste pedido desta placa para que as pessoas não fiquem 
caminhando atoa e de repente até atendendo uma mentira e quem sabe o 
camarada quis porque por lá por Passo de Taquara também tem uma saída 
que sai na faixa de Taquara que dá acesso a Taquara, a São Francisco e o 
homem queria ir para Cambara do Sul. Sr. Presidente: Ver. José Ferreira 
concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: 
Obrigado pelo aparte, outro dia eu estava circulando naquela estrada até 
porque o projeto ali é Estrada Passo do Portão e me deparei com uma placa 
quem está vindo do Maracanã naquela bifurcação com a Estrada Oscar 
Schönardie está escrito uma flechinha Oscar Schönardie e siga em frente 
Estrada do Maracanã. O projeto ali é Estrada Passo do Portão eu não sei o 
porquê que colocaram Estrada do Maracanã e bem no início do asfalto ali o 
Ver. Flávio em uma oportunidade fez um Requerimento nesta Casa pedindo 
que colocassem uma placa ali indicando Maracanã Taquara e até hoje não foi 
feito mas ai eu falei com o Degues que é Diretor de Transito que falou com a 
Secretário da Administração tem que esperar uns tramites legais ai da obra 
para depois serem alteradas as placas. Mas ai eu me pergunto quem fez 
aquele projeto? Quem fiscalizou o projeto? Quem deu o ok para o 
engenheiro? O engenheiro não sabe bem o endereço ali, e o setor de projetos 
da Prefeitura com a Secretaria de Governo que cuida desta parte passou 
batido, pelo menos o nome da rua para colocar aquela sinalização deveria ser 
correto porque se chegar um caminhão com uma entrega de uma loja, de 
mercadorias vai procurar pela placa Passo do Portão e não vai encontrar vai 
encontrar só Estrada do Maracanã. Então espero que assim que eles 
poderem que reedifiquem aquelas placas ali, porque é bem mais fácil porque 
as pessoas realmente onde não é sinalizado fica difícil para as pessoas 
encontrarem seus endereços e parabéns pelo seu requerimento. Sr. 
Presidente: Ver. José Ferreira concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso 
da palavra o Ver. Jorge: Obrigado pelo aparte, e parabenizo pela 
preocupação e justamente a placa que falou o Ver. João da Estrada Passo do 
Portão foi colocada errada e já na época da obra do asfaltamento da Estrada 
Passo do Portão e nós temos realmente um Diretor de Transito, um 
Departamento de Transito eu também já tenho outros requerimentos na Casa 
e pedidos de providências para sinalizações e placas e não aconteceu até 
hoje e se nós formos analisar o tempo que nós já temos o Departamento de 
Transito e a despesa que ele gerou até agora dá para colocar placa em todo o 
Município, é um desleixo criamos o Departamento de Transito agora vamos 
ter as nossas ruas sinalizadas, as nossas Estradas com as indicações 
corretas e até agora não vimos nada disso, infelizmente, alguma plaquinha lá 
ou outra, e os funcionários do Departamento de Transito está correndo o 
salário e é como eu acabei de dizer se nós somar tudo isso dá para colocar 



placa em todo o Município como a Secretaria de Obras fazia anteriormente. 
Obrigado. Sr. Presidente: Ver. José Ferreira concede uma parte ao Ver. 
Flávio. Faz o uso da palavra o Ver. Flávio: Quero lhe agradecer pela sessão 
do espaço e na verdade venho a está tribuna para lhe desejar sucesso no seu 
pleito pois eu não tive sucesso e quero agradecer ao Ver. João que fez a 
lembrança de que nós no ano de 2013 solicitamos e na verdade solicitamos 
atendendo um pedido de um cidadão contribuinte aqui desta Cidade e eu 
venho aqui dizer que parece singelo demais, para não dizer simples demais, 
que os senhores que estão na assistência fiquem assistindo nós discutir a 
colocação da placa A, dá placa B, ou da placa YZ, mas senhores está é uma 
das atividades vereador, e eu gostaria muito de estar aprovando aqui, 
votando só emendas parlamentares de um milhão de reais para cima quem 
sabe, ou até para baixo. Mas a verdade é a seguinte nós não estamos 
conseguindo colocar nem as plaquinhas imagina os placões, o Ver. Jorge faz 
um apanhado excepcionalmente bem feito, onde a despesa ou o investimento 
feito no departamento tal poderia ter sido investido na causa ou seja poderia 
ter investido no remédio. Ver. José Ferreira vim aqui para lhe desejar que o 
senhor tenha mais sucesso que eu, e assim vamos ter a comunidade 
atendida. Muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. José Ferreira: 
Eu tenho certeza que vamos ter sucesso sim, os pedidos que tenho feito 
graças a Deus tem sido atendido as vezes demora um pouquinho mais quase 
sempre é atendido. Sr. Presidente: Ver. José Ferreira concede uma parte ao 
Ver. Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. Ademar: Obrigado pelo aparte, 
vejo que a poucos dias atrás eu passei ali o nosso Diretor de Transito estava 
pintando ali naquela bifurcação e podia até dar uma olhada né que tem que 
estar atento as coisas, tem que ter criatividade, noção do que está fazendo e 
não apenas ocupando espaço e ganhando dinheiro público muitas vezes 
indevidamente porque não soma, não aparece o resultado, é de discutir e é 
uma ideia que me passou pela cabeça a Estrada Passo do Portão logo 
adiante Estrada do Maracanã na mesma é de discutir com a comunidade 
daquele local até a bifurcação lá onde liga a Estrada Oscar Schönardie 
unificar, colocar Estrada do Maracanã desde aqui até lá mas de acordo com 
as pessoas que moram ali, ver se eles concordam então unificar fazer só 
Estrada do Maracanã porque aqui ela é chamada assim, mas nas suas contas 
de energia eu creio que vem Estrada Passo do Portão vai dar ali durante 
algum tempo alguns problemas, mas será solucionado de uma vez por todos 
esses empasses, é de discutir isso ai entre os vereadores e a comunidade 
daquele lugar. Eu voto favorável e acredito que veio com atraso porque as 
pessoas não têm que estar parando e perguntando o Município é quem tem 
criar esses mecanismos de informação e tem que estar estampado ali 
dizendo que aqui vai para o Maracanã e Taquara por este lugar, e não as 
pessoas estar se perdendo dentro de um Município pequeno do tamanho de 
um ovo. Retoma o uso da palavra o Ver. José Ferreira: Obrigado Ver. 
Ademar e vamos torcer para que seja resolvido isto ai para que ninguém mais 
perca tempo procurando a saída de Glorinha para Taquara. Eu conto com a 
colaboração dos colegas vereadores e posteriormente com o Departamento 
de Transito do Município, muito obrigado. Sr. Presidente: Coloco em votação 
o Pedido de Providências N°012/2015 de autoria do Ver. José Ferreira, 
Aprovado por unanimidade. Dando continuidade a Ordem do Dia Pedido de 
Providências N°013/2015 de autoria do Ver. João, o vereador dispõe de cinco 



minutos. Faz o uso da palavra referente ao Pedido de Providências 
N°013/2015 o Ver. João: Sr. Presidente, colegas vereadores, venho a está 
tribuna fazer um Pedido de Providências para que seja realizada a roçada na 
Estrada Capão da Lagoa e Otacílio Soares até a parada 114. Dia dezenove 
de fevereiro eu fiz um Pedido de Providências para que fosse roçado os 
abrigos de ônibus no interior do Município e já cabia este pedido, já se 
passaram trinta dias e não foi roçada aquela importante artéria eu não sei se 
a máquina está quebrada, se não tem funcionário, mas sei que tem duas 
roçadeiras articuladas neste Município, uma que está Casa passou o recurso 
e outra que foi o Deputado do Ver. José Ferreira, eu não sei se é falta de 
competência do Secretário ou que ele dê uma olhadinha naquela estrada 
porque ali está virando como se diz um trilho de Piriá, o mato está tomando 
conta, e eu já pedi a muito tempo também o viaduto da Otacílio Soares a 
patrola quando vai patrolar traz a terra e joga para cima, o carro vem e traz o 
barro chove e cria uma lagoa ali, e o Secretário não passa nesta Estrada em 
dias de chuva para ver o que tem que fazer, pode ser que eu tenha sorte 
esperei um mês para fazer este pedido, que o Secretário mande aquela 
roçadeira lá porque tem duas ali no galpão a gente passa meia tarde ali na 
Secretaria se vê a máquina guardada ali no galpão isso é desperdício de 
dinheiro público. Sr. Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. Flávio. 
Faz o uso da palavra o Ver. Flávio: Quero agradecer ao Ver. João pelo 
aparte e eu vi a sua fala e lembrava vereador que está Câmara este Poder 
que não tem nada a ver com roçada, nem com capina, isso é especificamente 
competência do Executivo, este Poder aqui abriu mão das suas reservas seus 
recursos financeiros no ano de 2013 e entregou ao Poder Executivo uma 
máquina zerinho, adequada para este serviço, o senhor lembra bem disso na 
gestão do Ver. Almiro, e o assunto continua o mesmo vereador o senhor vem 
sempre pedir este serviço, e sabe porque que o senhor vem sempre? Porque 
não é executado, ou se é executado não é como deveria ser. Então Ver. João 
também venho aqui justificar porque o senhor solicita isso, e também sei que 
é sua função, agora está Câmara, este Poder que não precisava mas 
entendendo da necessidade inclusive ouvindo apelo do Secretário dizendo 
que resolveria este problema de uma vez por todas se nós fizéssemos o que 
foi feito canalizado recursos senhoras e senhores, que nós poderíamos 
entregar ao Executivo no último dia daquele ano, nós entregamos na metade 
do ano para que fosse adquirido o implemento para que revertesse em obras 
para os serviços dos senhores. Está Casa aqui fez o que tinha que fazer e 
mais. Muito obrigado. Sr. Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. 
Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: Obrigada pelo aparte vereador, 
inclusive não é só a Estrada Capão da Lagoa, eu tenho observado a Estradas 
do Município onde as estradas estão diminuindo na largura a patrola passa 
sempre por dentro e o brejo vem vindo para o meio da estrada. A estrada do 
Rincão São João ali passei no domingo na estrada a lugares que nem 
encontro da mais, ai eu começo a analisar a minha exigência como vereador 
será que é só eu, mas quando um vereador de Governo como o senhor traz a 
tribuna é porque a agonia é muito grande, as coisas realmente não andam 
bem, se disser que não tem um funcionário para abrir um desaguador, para 
abrir uma valeta de pá eu concordo, agora o Município tem duas roçadeiras 
articuladas agora falta o Secretário de Obras se articular também, porque 
realmente é complicado nós temos um dos melhores maquinários da região 



quem tem é a Prefeitura de Glorinha, e nós não temos um serviço prestado 
conforme o maquinário que temos e conforme nossa população merece, 
obrigado. Sr. Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz 
o uso da palavra o Ver. Ademar: Obrigado pelo aparte Ver. João Soares, na 
esquina da Quatro de Maio tem duas arvores crescidas que os caminhões 
vêm e batem nas arvores ali, naquela casa mora onze crianças e cada 
caminhão que passa as crianças dão um pulo dessa altura na cama em altas 
horas da noite, é complicado. Mas notícias boas hoje passei pela Estrada da 
Várzea que vai até Rubens Barcelos e ela foi roçada como se diz na gíria de 
cabo a rabo, dos dois lados e bem feito, e a notícia que se tem é que a manhã 
vão começar no viaduto ali e vão descer por ali abaixo na Otacílio Soares 
fazendo a volta indo até a 114, porque o trabalho ali na Estrada da Várzea foi 
feito, mas mesmo assim eu voto favorável ao seu pedido, mesmo ele tendo já 
o serviço meio escalado para amanhã, eu voto favorável ao seu pedido. Muito 
obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. João: Obrigado pelas suas 
contribuições, e Ver. Ademar só uma questão a Estrada Otacílio Soares foi 
roçada uma parte, e a Estrada da Várzea solicitação do Ver. Jorge a uns 
quinze dias a traz ligou para o Secretário e ele lembrou que tinha uma estrada 
lá que teria que ser roçada. Sr. Presidente: Ver. João concede uma parte ao 
Ver. e Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e Presidente 
Leonardo: Obrigado Ver. João o seu pedido de providencia realmente 
procede de alguns dias atrás eu e o Ver. Jorge também passamos pela 
Estrada Capão da Lagoa e percebemos que o mato estava estreitando a 
estrada estava demais e me chamou a atenção vereador que quando um 
taxista me liga e pede, Ver. Leonardo pelo amor de Deus pressiona o 
Secretário que na Estrada Grande não dá mais para andar. Isso chama a 
tenção porque a pessoa que anda pelo Município diariamente por todos os 
dias e muito pouco solicita alguma coisa, então percebi que quando ele ligou 
é porque a situação estava séria, e o que mais me preocupa Ver. João que 
com todos estes problemas que os vereadores aqui nos passaram é que a 
fonte que tinha e jorrava para cima ela secou, e ela secando eu imagino qual 
vai ser a desculpa do Secretário em 2015. Retoma o uso da palavra o Ver. 
João: Obrigado aos vereadores que me apartearam, é realmente tivemos 
uma reunião aqui com o Secretário a uns quinze, vinte dias atrás em matéria 
de responder ele responde tu faz uma pergunta para ele que leva quinze 
minutos, meia hora para dar a resposta, que tu acabas desanimando de fazer 
perguntas a ele, e no discurso ele é muito bom, mas na prática ele é péssimo. 
Então espero que este requerimento chegando lá ele se organize e faça essa 
roçada, não é meu trabalho estar aqui todo dia fazendo requerimentos 
pedindo mas as pessoas me cobram, o vereador tu não faz nada é na tua 
região, e as pessoas lá do outro lado da Estrada Grande que o Ver. João só 
faz requerimentos para o Capão Grande e não eu faço em todos os lugares 
do Município só que ali é uma importante via que liga até a 114 o pessoal que 
vem do Litoral da Caveira para cá e quer acessar a Freeway sempre estão 
optando ela estrada apesar de não estar em boas condições, mas está bem 
melhor que a RS030 por causa daquela buraqueira. Espero que o Secretário 
tome está decisão e mande roçar, porque não faz tudo na mesma região, ele 
foi lá fez uma parte na Otacílio Soares retirou o trator e esqueceu que tinha 
que voltar lá para acabar aquele serviço, então que faça por região, faça toda 
aquela região lá que ai vai demorar para as pessoas reclamarem, então eu 



espero que ele tome providências o mais rápido possível porque está ficando 
difícil. Muito obrigado. Sr. Presidente: Coloco em votação o Pedido de 
Providências N°013/2015 de autoria do Ver. João, Aprovado por 
unanimidade. Não havendo mais expedientes na Ordem do Dia passamos 
para as Explicações Pessoais, solicito que o 1° Secretário faça a chamada 
dos colegas vereadores para inscrição para o uso da palavra nas Explicações 
Pessoais. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra referente 
as Explicações Pessoais na seguinte ordem vereadores do PMDB, PSDB, 
PSD, PDT, PP e PTB, consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Antes de 
passar para as Explicações Pessoais peço que o Ver. Jorge Vice-Presidente 
assuma a presidência da Casa para mim me ausentar por alguns minutos. 
Vice-Presidente: 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, o nosso corpo de colaboradores que 
nos dão a sustentação aqui do nosso trabalho, também quero saudar a 
presença da nossa assistência que nos dão o prazer da companhia, o prazer 
do testemunho e acompanhamento do nosso trabalho e venham sempre que 
puder que estamos sempre aguardando a comunidade aqui em nosso 
plenário. Presidente a minha vinda a tribuna se resume a saudação a estas 
pessoas porque as pessoas que estão aqui no nosso plenário, porque fomos 
muito felizes em nossos trabalhos hoje e até porque meu Presidente estou 
ficando um pouco cansado, cansado de só reclamar, de só atacar, cansado 
do Ver. Ademar ficar bravo no facebook querendo colocar o Fernando 
Henrique e o Lula na mesma cela, eu estou começando ficar cansado dessas 
coisas mas como é o Ver. Ademar não posso deixar de brincar com ele e eu 
disse para ele se o Lula e o Fernando Henrique estivessem na mesma cela 
ele levaria uma garrafinha de cachaça para o Lula e eu levaria um livro para o 
Fernando Henrique porque o Lula sabemos que é um beberão e o Fernando 
Henrique é um filósofo lá então ele precisa ler e o Lula pode fazer o que 
quiser afinal de contas tudo que vir é lucro. Eu não posso deixar de me 
manifestar agora pouco o Ver. Almiro me mostra ali um pedacinho do Jornal 
Zero Hora aonde diz que infelizmente o atual Governo já foi tomar duzentos 
milhões de reais dos depósitos judiciais em apenas menos de noventa dias, 
ou seja está seguindo o mesmo caminho que o Tarso Genro trilhou que foram 
só quatro virgula nove bilhões, mas lamentavelmente qualquer valor me 
entristece por estar demonstrando que até o presente momento não vimos 
nada de diferente no procedimento do nosso administrador que assumiu 
aquela primeira cadeira lá com tanta vontade nossa, e lamento que isso tenha 
acontecido mas quero acreditar e continuo acreditando que esse quadro se 
reverterá mesmo sendo as projeções e previsões para o ano de 2015 as 
piores possíveis para o Estado do Rio Grande do Sul, estimasse que 
tenhamos em torno de déficit financeiro de aproximadamente cinco virgula 
nove bilhões, ou seja o Estado do Rio Grande do Sul ele arrecada cem e 
gasta cento e trinta, o Estado do Rio Grande do Sul o Governador Sartori 
agora na quarta-feira trouxe um apanhado a respeito das contas públicas do 
Estado do Rio Grande do Sul e os números são terríveis, são terríveis. Mas 
infelizmente ele está trilhando um caminho que o Tarso Genro trilhou ou seja 
está claro mais uma vez, que a tão necessária negociação da dívida Estadual 
do Rio Grande do Sul a redução da dívida não acontece com o Governo 
Federal, o Governo Federal não está interessado no povo do Rio Grande do 



Sul e aqui fica um grande ponto de interrogação, será que se o Aécio 
estivesse naquela cadeira não teríamos já está dívida negociada? não 
sabemos mas fica esse grande ponto de interrogação, a verdade é a seguinte 
para nós gaúchos nada mudou com o Governo atual. Muito obrigado. Sr. 
Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Jorge dispõe de cinco minutos. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: Sr. 
Presidente, vereadores, nossa assistência, realmente nós não vivemos um 
bom momento na política Nacional mas eu me reservo em falar um pouco de 
Glorinha, nós a pouco estávamos aqui cobrando algumas ações do Governo 
Municipal da Secretaria de Obras, aprovamos alguns projetos de lei aqui 
referentes a Educação, a Saúde, reajustes dos funcionários municipais, 
funcionários do legislativo, nós aprovamos 3,8499 que parece ser muito 
pouco, na folha de pagamento do Executivo isso dará em torno de 
quatrocentos mil no orçamento e nós não vemos nenhuma esperança de 
crescimento do nosso orçamento nesse ano, então nós glorinhenses 
podemos nos preparar para termos menos recursos ainda do ano que 
passou, e o Gestor público que não estiver preparado para uma crise como 
nós estamos atravessando hoje vai ter muito, mais muito trabalho para o 
fechamento das contas de 2015, vivemos momentos no Município de Glorinha 
onde contratações e FGs eram meia a vontade, e hoje estamos sentindo na 
carne a falta desta reserva para o ano de 2015 e isso não foi por falta de 
aviso de alguns técnicos na Política Nacional  nós tivemos orientações da 
Confederação Nacional dos Municípios que já falei outras vezes disso aqui, 
que era preciso economizar, lá naquela crise que deu em 2010 uma 
pequeninha, que o Lula chamava de marolinha Ver. Flávio, lá realmente era 
uma marolinha perto desta que estamos atravessando hoje mas a CNM nos 
reprendia que nós não podíamos aumentar nossas folhas de pagamento, que 
nós tínhamos que não criar cargos, que não criar Secretarias, fomos 
advertidos desde 2010, porque a crise viria depois e realmente ela chegou e 
hoje estamos aqui chorando as mágoas e talvez lá no final de 2015 nós 
estaremos contando os centavos para fechar as contas, se não estivermos 
contando os milhões que faltarão para pagar as contas. O Município de 
Glorinha que vinha bem, e conquistas de empresas, em programas para 
geração de renda, o que a muito tempo não acontece mais e se nós não 
formos em busca de mais programas para geração de renda vamos sofrer 
muito no futuro, muito mais do que estamos sofrendo agora. Quero desejar 
um boa noite a todos vocês e claro que um bom ano vai depender de nós 
todos juntos para administrar este Município, boa noite e uma boa semana. 
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, funcionários desta Casa, a nossa assistência em 
especial a visita do meu filho, minha filha, minha nora, minha netinha. Venho 
até está tribuna Sr. Presidente para falar em festa, ontem foi a festa do 
padroeiro São José no Maracanã me fiz presente, o Ver. Jorge, o Ver. Almiro, 
um delicioso almoço que foi servido aonde tinha um leilão muito bem 
autorizado a comunidade participou, eles estão em obras, e a crise está 
pegando até nas festas o pessoal não está podendo ir por causa da crise, 
mas na crise é que teve um cidadão lá de cima o Alexandrão como se diz na 
gíria foi contemplado com uma moto zero quilometro, teve o sorteio um 
festeiro doou a moto para a festa então ficou na região do Macegão lá em 



cima. Então quero deixar meus parabéns a toda aquela comunidade pelo 
excelente almoço, o atendimento também, tudo na santa paz com os amigos. 
Então vamos falar um pouco de crise hoje vem lá de cima, é geral a crise está 
pegando todo mundo e nosso Município que não é diferente não poderia ficar 
de fora o Prefeito me falou que vai ter que fazer alguns cortes, vai ter que 
cortar na própria carne, então agora que o bicho pega, vamos ver quais vai 
ser as ações do Prefeito e a comunidade quer uma resposta e o Município 
como o Ver. Jorge falou de chegar no final do ano e estar contando as 
moedinhas para pagar as contas. Então espero que o Prefeito tome umas 
medidas justas necessárias, vamos torcer para isto. E voltando ao episódio 
das roçadas do interior eu não quero ouvir chorumelas do Secretário que não 
tem funcionário essa roçadeira que foi passado recurso desta Casa hoje ela 
tem um funcionário que é concursado ele tirou o segundo lugar no concurso 
público para operador de máquina, então nesta área não quero desculpas que 
estamos sem pessoal para trabalhar pelo menos nisso ele é competente e a 
prova está que ele passou em segundo lugar no concurso, espero que 
realmente nos dê uma resposta não quero ouvir chorumelas aqui nesta Casa. 
Seria isso quero desejar uma boa semana a todos e bom retorno as suas 
casas, muito obrigado. Sr. Presidente: Próximo Ver. Almiro dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Almiro: Sr. Presidente e demais colegas da mesa, meus colegas vereadores, 
nossas amigas e funcionárias da Casa, nosso motorista, e essas pessoas que 
nos prestigiam minha saudação a todos. Na verdade eu estive hoje à tarde eu 
e o Ver. Jorge, o Ver. João que fomos uns dos primeiros quase a chegar na 
Casa, e a gente além de examinarmos as matérias agente conversa e discute 
e o Ver. Jorge tem uma mania que nem a minha, ou seja seu rádio está 
sempre ligado na rádio gaúcha porque eu costumo dizer que a gaúcha traz o 
mundo para dentro das nossas casas. E ai eu confesso para vocês que até o 
pronunciamento do Ver. Flávio e do Ver. Jorge até me comoveram, o Ver. 
Flávio diz que o Ver. Ademar quer comparar ou juntar o Ex-presidente Lula 
com o Ex-presidente Fernando Henrique juntos, e eu concordo com o Ver. 
Flávio que a diferença é grande na teoria, porque quando eu vejo a inquisição 
que foi denunciado o Presidente da Câmara dos Deputados por estar 
envolvido nesta lama do lava jato e eu ver a bancada do PT e a bancada do 
PSDB que faz parte da CPI, blindando o Presidente da Câmara, fazendo uma 
blindagem do Presidente da Câmara para que ele não seja a molestado, na 
verdade ele não foi questionado, ele quem questionou os membros da CPI, 
isto é para realmente o cidadão comum ficar anojado da política, a três, 
quatro, cinco meses atrás esses dois partidos se digladiavam e porque será 
qual a razão deles se aproximarem e um Presidente da Câmara que é do 
PMDB, não é nem do PT, nem do PSDB para fazer está blindagem, o que 
querem obscurecer, o porque não querem que o cara seja questionado. Ai eu 
vejo Ver. Flávio hoje escutando mais uma vez vou mencionar o nome da rádio 
gaúcha sobre as reservas judiciárias desses valores, ai o Sartori questionou, 
questionou e bateu muito forte pelo Ex-Governador estar lançando mãos dos 
recursos judiciários ou seja se este dinheiro tiver que devolver para o seu 
legitimo dono quem vai pagar? Da onde vão tirar o dinheiro? Ai Ver. Flávio eu 
vejo algumas pessoas dizer que a Ana Amélia perdeu as eleições porque ela 
tinha a companhia da Ex-Governadora Ieda que foi a única, a única dos 
últimos Governadores que passaram que não lançou mão deste dinheiro que 



não é do Estado, este dinheiro não pertence aos cofres, ao caixa do Estado 
ele está sobre judice no Estado, e eu pergunta parece que a Brasil Telecom 
tem uma ação muito grande e se essa empresa que também já roubaram  
bastante, se está empresa lograr êxodo na sua ação da onde vão tirar o 
dinheiro para pagar. Então convenhamos por isso que Ver. Flávio e Ver. 
Jorge quero aqui publicamente dizer o pronunciamento de vocês teve 
começo, meio e fim, e coerência eu gosto da coerência porque sem coerência 
eu não acredito em mulher, não acredito em homem nenhum, tem que ter 
coerência, e se não tiver coerência para mim se foi. Era isso muito obrigado. 
Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito, Ver. Ademar dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Ademar: Sr. Presidente, está semana sexta-feira eu estava indo a Tapes e 
até lá fui a Sentinela do Sul, visitando os Municípios lá daquela região, e eu ia 
com a rádio ligada na rádio gaúcha e assisti o pronunciamento do Governador 
na integra de mais ou menos uma hora ele explicando em que situação se 
encontra o Estado e os cortes que ele deveria fazer, anterior a está, ele se 
reuniu evidentemente com os Secretários e disse vocês devem ocupar 
apenas sessenta e cinco por cento dos cargos de CCs, aquele que tiver cem 
por cento vai ter que demitir trinta e cinco por cento e vocês terão que 
economizar de vinte a quarenta por cento em cada Secretaria não tem saída 
a única saída é essa e pouco ainda, ele está sendo brando a situação do 
Estado é caótica, tanto é que ele recorreu não tem saída, ele recorreu o 
dinheiro está guardado lá para pagar as custas judiciais, que está sob judice 
mas passou a mão a exemplo do que o Tarso fez. O Ver. Jorge disse que em 
Brasília nós ouvimos sim o pessoal falando que o Município tinha que 
enxugar, e desde novembro eu venho falando nesta Casa que o nosso 
Município deveria enxugar, quanto mais esperar pior iria ficar, parece que 
está semana o Executivo Municipal tomou algumas medidas vai equacionar, 
vai colocar algumas Secretarias junto né agrupar, rebaixar Secretários para 
Diretor, porque ao longo dos dez anos estou tendo coerência porque não 
estou falando isto agora eu venho falando a muitos anos isso. O Município 
principalmente nesses últimos dez anos não se preocupou em gerar receitas 
ele só se preocupou em fazer despesas contratando, e contratando isto é 
uma realidade, qual é a receita que buscaram a não ser agora em cima dos 
agricultores ai uma taxa de lixo e deu no que deu, quanto mais tempo esperar 
pior fica, não fecha as contas no final do ano e não tem como, não existe a 
menor chance, e ai parece que o Posto de Saúde vai abrir as oito e fechar as 
cinco da tarde essa é uma das medidas já vão começar mexer exatamente na 
saúde uma parte que tinha que ser intocável tem muita gente por ai sobrando, 
eu acredito. Então dez Governadores pediram clemencias ao Governo 
Federal eles estão endividados a exemplo do Rio Grande do Sul e alguma 
coisa tem que ser feita com urgência, mas o Governo Federal também tem 
que começar a cortar, já era para ter cortado daqueles trinta e nove 
ministérios no mínimo cortar quinze ministérios e deixar vinte e quatro que já 
tem demais, deixa vinte e quatro ministérios unir eles e rebaixem eu quero 
ver, mas a chamada governabilidade não deixa acontecer isto porque seja 
Dilma, seja o Lula, seja Aécio ele vai ter que compor com estes partidos para 
poder governar, isso já virou um vício, então tem que dividir um pirulito na 
boca de cada um para não chorarem é que nem criança. Com relação ao Lula 
e ao FHC claro um homem intelectual e tal, não pode estar na mesma cela do 



Lula, eu e o Ver. Flávio nós brincamos no facebook e ele dizia que está perto 
do Lula ser preso e eu disse que bom vão colocar os dois na mesma cela a 
minha resposta foi está, não que queria comparar. Sr. Presidente: Ver. 
Ademar concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da palavra o Ver. 
Flávio: Ver. Ademar eu quero agradecer pelo aparte da sessão e obviamente 
que isso não passa de brincadeira felizmente eu tenho está intimidade com o 
senhor nós podemos brincar a qualquer momento e eu vi quer ali algumas 
pessoas que entraram não entenderam a nossa brincadeira eu acabei saindo 
de sena e vi que o senhor também saiu. Mas eu na verdade não vim ao 
aparte exatamente pra isso porque eu já tinha me manifestado, eu estava 
ouvindo o que o senhor colocava, o Ver. Almiro, o Ver. Jorge e eu estava 
tentando jogar isso ao longo do tempo um tempo que em breve iremos viver 
pois eu lembrava estamos em vinte e três de março e pensava que daqui 
exatamente um ano estaremos começando o processo eleitoral aqui na 
Cidade de Glorinha e em todos os demais Municípios deste País, mas como o 
que nos interessa Ver. José Ferreira é aqui, então está próximo de nós 
transformar o vermelho que são as contas públicas deste Município inclusive 
e nós já sabemos disso, todos nós sabemos que quem ocupa aqui estas 
cadeiras sabe disso e tem que saber que nós estamos vivendo uma crise 
financeira no Município de Glorinha e estamos aguardando as suas 
consequências. Mas eu quero chamar a atenção aos nove vereadores e a 
assistência que aqui está que de cinco de julho de 2016 até mais ou menos 
os dias três, quatro de outubro este vermelho real vai se transformar em um 
azul maravilhoso, nós vamos ter dinheiro para tudo inclusive para duplicar 
mais uma vez a rodovia RS030, vamos ter dinheiro para duplicar três vezes 
as prometidas ruas do Loteamento Popular vamos ter dinheiro para tudo isso, 
vamos ter dinheiro para fazer outro pórtico, reformar aquele que já está quase 
caindo, vamos ter dinheiro para fazer tudo, inclusive para empregar aquele 
grande número de pessoas que nos ajudam a chegar lá naquela cadeira, tudo 
no campo da promessa e dá falácia porque nós vamos demorar muito tempo 
para sair do vermelho, muito tempo, o Município de Glorinha vai demorar 
muito tempo, então estou avisando um ano e meio antes não se enganei com 
as promessas falsas  do ano que vem. Muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Ademar: Obrigado Ver. Flávio, na verdade o Município está 
passando por uma grande dificuldade e isto visto por todos, pela comunidade 
que está vendo, como falei antes não investiram em atrair uma empresa, o 
povo está batendo na nossa porta e pedindo emprego, emprego gera renda, 
renda gera impostos, e isso ai não se preocuparam durante os dez anos. Eu 
estava conversando com o Presidente do PMDB Tadeu uma pessoa coerente 
e algum tempo atrás ele dizia para mim que o ano passado o Prefeito estava 
indignado que o Prefeito conseguiu investir apenas seiscentos mil e isso não 
dá zero virgula cinco por cento do orçamento, e o que foi investido esse ano 
talvez não dê para investir nem em essa, então olha o poder de investimento 
do nosso Município é utopia pensar que o Município pode, e não pode está 
morto. Mas para encerrar o Side Gomes é Ministro e foi colocado pela Dilma 
como Ministro da Educação do pavio curto e já começou uma porcaria no 
início, fazendo bobagem como se diz, mas ele a Dilma chamou e disse tu vai 
ser demitido ou pede demissão, mas ele se lembrou não mas vou ter que ir lá 
no Congresso dar um recado e ele foi lá peitudo entrou lá dentro e com o 
dedo, passou o dedo em quatrocentos e disse achacadores, quer dizer ele 



não disse uma mentira ele faltou com o respeito lá dentro é claro mas ele 
falou a verdade ‘’achacadores’’ do erário público, sanguessugas do Governo e 
pode colocar o Governo que quiser eles vão achacar, eles vão tirar tudo que 
der e depois voltam contra para ganhar mais vantagem e é assim que 
funciona a coisa infelizmente, mas ele deu o recado dele de cabeça erguida e 
saiu e foi embora. Muito obrigado. Sr. Presidente: Peço que o Vice-
Presidente Ver. Jorge que assuma a presidência para mim fazer o uso da 
palavra nas Explicações pessoais. Vice-Presidente: Ver. Leonardo dispõe de 
cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o 
Presidente e Ver. Leonardo: Obrigado Presidente, colegas vereadores, 
nossa assistência não pude deixar de usar as explicações pessoais nesta 
noite Ver. Jairo, pois os assuntos são muitos e se fala muito em coerência 
aqui nesta tribuna e acho que temos que discutir a coerência. Ver. Jairo o 
senhor fez um requerimento a poucos dias atrás a respeito da pavimentação 
das ruas do Loteamento Bela Vista ao qual o senhor foi pressionado e 
ofendido aqui nesta tribuna que o senhor retirasse o seu requerimento da 
pauta dizendo que já tinha recurso aprovado e projeto até empenhado pelo 
que eu ouvi dizer, mas vereador hoje eu tive a informação que a caixa 
reprovou o projeto vereador que o recurso que tem só dá para uma das três 
ruas para pavimentar no Loteamento Bela Vista, então me chama a atenção e 
aqui parabenizo seu interesse em ter apresentado aquele requerimento e hoje 
nós vimos a importância do seu pedido ter sido aprovado naquela noite, quero 
lhe defender aqui e se eu votasse votaria favorável ao seu pedido e 
infelizmente lhe difamaram nesta tribuna falando que o senhor estava com 
matéria vencida apresentando mas vamos esperar quando vai ser 
pavimentado as três ruas porque com a emenda que foi referida na tribuna só 
vai se pavimentar uma das ruas, se o recurso vier pois sabemos e aqui se 
chora muito e coloca a culpa na crise no Município de Glorinha no Governo do 
Estado e no Governo Federal. Vamos fazer um levantamento e comparar os 
repasses do Governo Federal e Estadual no ano de 2013 e 2014, e comparar 
com os que vão vir em 2015 e ver se realmente a crise é nos repasses, eu 
acho que não os repasses são os mesmos só para o FUNDEB o Governo 
Federal repassou em 2014 três milhões e oitocentos mil reais para o 
Município de Glorinha e este repasse continuará no mesmo percentual. A 
coerência é que temos que discutir sim, o boato que gira em torno da Cidade 
que sabemos que o Município está em crise, o orçamento previsto através de 
uma audiência pública. Vice-Presidente: Ver. Leonardo concede uma parte 
ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: Obrigado pelo aparte e só 
para refletir um pouco naquela Sessão em que eu falei que o projeto iria ser 
apresentado pela Metroplan no dia vinte e três, ou vinte e quatro de fevereiro, 
mas o senhor confirmou que realmente existiu o projeto, o projeto já existia e 
ia ser estudado pela Caixa, agora se foi reprovado que o recurso não dá para 
fazer as três ruas até concordo com senhor, mas o projeto já existia, ninguém 
disse que o projeto não existia eu fui um que defendi, liguei para o Secretário 
de Governo e a menina lá me enformou até o dia e com quem iriam conversar 
lá na Metroplan sobre aquele projeto. Então ninguém aqui está falando balela, 
o projeto já existia então matéria vencida. Retoma o uso da palavra o 
Presidente e Ver. Leonardo: Ver. João existia uma emenda parlamentar 
direcionada pelo Deputado Gerônimo Goergen o qual admiro mesmo estando 
com seu nome nas operações mesmo assim eu tenho uma admiração muito 



grande pelo Deputado e sempre quando veio a Glorinha sempre conversei 
com ele e me relacionei nos momentos e que estava aqui a qual eu admiro 
pelo trabalho que fez por Glorinha isto a gente não pode esquecer e 
reconhecer, mas a verdade é essa existia uma emenda do Deputado existia 
projetos a anos parados da pavimentação das ruas do loteamento Bela Vista 
a qual essa referida emenda só deu para fazer uma das ruas não dei para 
fazer as três e o Ver. Jairo estava alertando que queria que o Executivo 
Municipal buscasse recursos para as demais ruas. Vice-Presidente: Ver. 
Leonardo concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. 
Jorge: Diante de toda esta discussão de matéria vencida eu vi no Jornal de 
Glorinha a pouco tempo atrás, nós aprovamos um recurso de um milhão de 
reais para construção da rotula Av. Maciel Neto e parte da duplicação da 
Avenida e nós aprovamos um recurso aqui que é um financiamento que o 
Município estava tomando para essa obra e para minha surpresa na próxima 
edição do Jornal de Glorinha saiu uma foto do Vice-Prefeito com o Deputado 
Gerônimo Goergen lá em Brasília dizendo que o Deputado Gerônimo tinha 
conseguido um milhão de reais para a rotula de entrada da Av. Maciel Neto, 
então fica difícil falar em matéria vencida porque uma represaria contra o Ver. 
Jairo, quando nós vimos o Deputado Gerônimo no Jornal de Glorinha dizendo 
que consegue um milhão para o Município sendo que uma matéria que foi 
aprovada pela Câmara de Vereadores um empréstimo, um financiamento que 
o Município estava tomando para a construção da rotula com dois anos de 
carência e talvez muito bem lembrado o Ver. Ademar e talvez lá o Prefeito em 
2016, 2017, 2018 vai estar pagando a conta. Obrigado. Retoma o uso da 
palavra o Presidente e Ver. Leonardo: Obrigado pelo apoio Ver. Jorge bem 
lembrado e me chama a atenção que ouço boatos também porque vou falar 
só em boatos aqui hoje este recurso me parece que virou boato também, 
vamos ver mas me parece que virou boato também, nós aprovamos e não 
veio. Falou-se na crise Municipal vereador e na audiência pública aqui em 
dezembro que a Secretaria da Fazenda propôs sobre o orçamento de 2015, 
eu lembro que indaguei e alertei da onde estava saindo o crescimento da 
receita de Glorinha em 2015 aonde passava de vinte e seis milhões  e 
trezentos para vinte e sete milhões e oitocentos sendo que o arrecadado em 
2014 foi vinte e cinco milhões e duzentos, e não os vinte e seis milhões e 
trezentos que já estavam previstos ali nós já tínhamos uma frustação da 
receita em 2014 e fechamos sim o Município em 2014 com uma insuficiência 
financeira de quarenta e cinco mil reais a qual esses dias fui indagado de 
onde eu tinha está informação, mas as pessoas tem que se informar para 
administrar alguma coisa, elas tem que ver a veracidade das informações a 
qual eles passam e realmente a verdade é que o Município fechou com 
insuficiência financeira de quarenta e cinco mil reais, para 2015 Ver. Flávio só 
em janeiro e fevereiro se nós acompanharmos a receita lançada no nosso 
orçamento já tivemos um frustação de trezentos e vinte e cinco mil reais, 
antes de conceder uma parte quero solicitar ao Ver. Jairo que me conceda 
dois minutos da sua fala que será o próxima vereador inscrito. Vice-
Presidente: Ver. Leonardo concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da 
palavra o Ver. Ademar: Na realidade ficou descoberto quarenta e cinco mil 
reais é pouco mais este ficou descoberto, este não teve como tapar, porque 
na realidade foram quase trezentos mil porque foram estornados muitos 
empenhos de até trinta e um de dezembro estornado e voltado para voltar dia 



primeiro de janeiro em diante que recairá esses estornos neste orçamento de 
agora, então maior será o rombo no final do ano e eu vejo um ano terrível 
este ano de 2015 não é um ano em que teve eleições aonde fluiu dinheiro 
para os cofres do Município este ano é um ano em que a caixa vai ficar um 
pouco meio esperando e muitas vezes não vai chegar, é o caso de um milhão 
aqui que ouvi que também é boatos que outrora ouvia a mesma coisa que 
poderá se consolidar, na próxima Sessão vou ver, como também as ruas do 
Loteamento lá. Então a situação o quadro é caótico e nós temos que indo e 
enxugar, enxugar, e enxugar e se o Executivo não se dispor a fazer isto no 
final do ano será de no mínimo três milhões. Muito obrigado. Vice-
Presidente: Ver. Jairo concede dois minutos do seu tempo ao Ver. Leonardo. 
Retoma o uso da palavra o Presidente e Ver. Leonardo: Obrigado Ver. 
Jairo e Ver. Ademar mas realmente vereador me preocupa pois só em janeiro 
e fevereiro nós já tivemos uma frustação de receita de trezentos e vinte e 
cinco mil reais, isso representa uma média de sessenta mil reais arrecadado a 
menos por mês e se essa média se consolidar o Município de Glorinha terá 
uma receita concretizada no ano de 2015 de vinte e três milhões de reais, um 
orçamento aprovado e distribuído nas Secretarias em mais de vinte e sete 
milhões de reais isso dá um déficit de quatro milhões de reais é a diferença 
em nove meses e nós já estamos em abril, este é um milagre que tem que ser 
feito vamos rezar, orar, pedir discernimento para que o mais correto seja feito, 
preso que em Saúde pois ouço boatos também e que não se corte nenhum 
centavo que se esteja gastando vinte por cento que se mantenha os vinte por 
cento na Saúde e se corte como disse o Ver. João na carne, corte no alto 
escalão, corte onde não precisa mas não corta na Saúde que mantenha o 
atendimento de domingo a domingo doze horas por dia pois a nossa 
população mora a trinta quilômetros do primeiro hospital e temos que ter um 
primeiro atendimento aqui mais próximo. Este levantamento é muito 
preocupante e acho que temos que ter a atenção redobrada partir de agora 
pois aqui na Câmara está mesa Diretora logo que iniciou na sua proporção já 
cortou em cinquenta por cento os cargos de CC que vai gerar uma economia 
de em torno de oitenta mil reais no ano. Vice-Presidente: Ver. Leonardo 
concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da palavra o Ver. Flávio: 
Quero agradecer ao Ver. Leonardo pela sessão do espaço e venho aqui para 
lembrar de uma coisa em três, ou quatro milhões de déficit vai dar gente no 
xilindró porque só não vai para a cadeia político grandão tipo Presidente da 
República, Governador de Estado agora não se esqueçam os senhores nós 
somos um pequeno Município e eles estão loucos para pegar alguém para 
bode expiatório aliás até já fomos uma vez aqui nesta Cidade. Então eu acho 
que é a hora se nós temos este viés vamos precisar tomar providências e é 
agora, as providencias que o Legislativo precisa tomar agora é o alerta 
porque nós vamos ter que votar nessas contas amanhã ou depois, então se 
nós estamos prevendo fica aqui a dica, primeiro é o pessoal lá da base do 
Governo dar um alerta para o Prefeito e depois vamos nós todos meio juntos 
né, porque se a coisa está nesse tom ai nós vamos ter que aumentar a cela 
infelizmente não gostaria que isso acontecesse e digo de coração, prezo 
muito, prezo muito o Prefeito Renato quero que termine o Governo dele muito 
bem equilibrado como ele o é, agora se nós vamos nesta toada nós vamos ter 
déficit orçamentário financeiro e ai meu amigo a coisa vai ficar ruim para todos 
nós. Seria este o lembrete e estou em cima de números que o Ver. Leonardo 



fala agora na tribuna com a maior simplicidade do mundo mas se nós 
estivermos um déficit operacional de trezentos mil por mês nós vamos ter três 
e alguma coisa no final do ano naturalmente. Muito obrigado. Retoma o uso 
da palavra o Presidente e Ver. Leonardo: Obrigado Ver. Flávio e me 
preocupa vereador porque serviços que a população tem tido serão cortados, 
eu recebo a informação de um pai que o tele centro municipal pode vir a ser 
fechado e nós estamos na era da tecnologia, da informação do acesso a 
informática onde os pequenos a geração vem crescendo e ela  necessita do 
conhecimento constantemente e será que vamos cortar o tele centro 
municipal para ter cortes de despesas, o ponto que chegou e isto realmente 
me entristece, me entristece as pessoas que irão perder seus serviços, me 
entristece a comunidade que vai deixar de ter um serviço que era de 
excelente qualidade e atendia a todos. Vice-Presidente: Ver. Leonardo 
concede uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: 
Quero em primeiro lugar Presidente agradecer a sua generosidade por me 
conceder o aparte e quero dizer que hoje conversando com o Prefeito e 
graças a Deus que o Ver. Leonardo quando faz os relatos está tratando de 
boatos, eu não costumo trazer para a tribuna boatos gosto de trazer é mais é 
fatos sabemos que, eu disse fora da tribuna e é de conhecimento que o 
Prefeito está tomando as suas precauções está se prevenindo porque nós 
temos conhecimento e é nos olhos de todo mundo que vem a coisa baixando 
de cima para baixo, isto é claro agora não concordo,  o Prefeito Renato 
sempre deu abertura para qualquer cidadão que tivesse jeito de trazer uma 
empresa para o Município ele aceitava, ele negociava e fazia com que 
viessem. Eu e o Ver. Jorge fomos em uma empresa que inclusive o Governo 
se comprometeu em pagar o aluguel para que mantivessem a empresa no 
Município e a crise mandou está pequena empresa embora, quer dizer o 
Prefeito está fazendo de tudo e agora continuo Ver. Leonardo cobrando 
coerência e quero dizer que a não ser que o Prefeito venha a cometer alguma 
coisa, algum deslize aqui no Município para que eu deixe de manter a minha 
lealdade com ele porque se eu subi a dois anos a trás para pedir votos e 
dizendo ele já tinha sido experimentado pelo Governo e se eu subi no 
palanque para pedir voto eu tenho que estar do lado dele na ora de comer filé 
Mion, mas a hora que estiver a carne do pescoço tenho que estar junto com 
ele e repito desde que não cometa algum crime, alguma falcatrua, que ai 
perderá o meu parceiro. Então quando eu digo que é lealdade, e até seis 
meses atrás o Presidente desta Casa era leal ao Governo, até porque se 
elegeu tendo uma Secretaria na frente dele a disposição dele e se não fosse 
a Secretaria eu também posso indagar será que o senhor teria sido eleito? 
Será que o senhor não tirou proveito de ter sido Secretário da Juventude? 
São essas coerências que eu cobro era isso e meu muito obrigado. Vice-
Presidente: Ver. Jairo concede mais um minuto do seu tempo ao Ver. 
Leonardo. Retoma o uso da palavra o Presidente e Ver. Leonardo: Ver. 
Almiro eu esperava que o senhor usasse a palavra coerência e viesse aquela 
tribuna não ofender ninguém e falar a verdade, mas o senhor está mais 
preocupado em agredir politicamente, realmente vereador fui Secretário e 
tenho orgulho da pasta que assumi dos projetos que fiz onde qualifiquei mais 
de quatrocentas pessoas aqui nesta Cidade onde conseguimos diversos 
projetos para o nosso Município mas agora vereador estou do outro lado fui 
eleito pelo povo e não por um alguém cada voto independente de ser rico ou 



pobre para mim tem o mesmo preço e eu aqui na Câmara vou defender 
incansavelmente a todos os trezentos e oitenta e três votos que eu recebi e 
aqui neste lado minha função é fiscalizar qualquer tipo de ato que seja feito 
pelo Poder Executivo e aqui não estou acusando ninguém vereador eu 
simplesmente trouxe informações que são reais, são números que o senhor 
pode buscar no portal transparência e boatos sim são as medidas que o 
Prefeito pode tomar, aqui não critiquei porque não sei quais vão ser mas 
posso criticar porque sei que o orçamento do Município terminou. Muito 
obrigado. Vice-Presidente: O senhor tem mais dois minutos cedidos pelo 
Ver. Jairo. Presidente Ver. Leonardo: Agradeço e aqui encerro a minha fala. 
Vice-Presidente: Ver. Jairo dispõe de dois minutos como Líder de bancada. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jairo: Sr. 
Presidente, demais vereadores, nossas assistentes aqui da Casa, nosso 
pessoal que está nos assistindo, eu venho aqui falar que o expediente 
recebido foi muito importante os projetos que foram feitos, questão de pedido 
de providência, requerimento então é muito importante. Eu acho engraçado 
que o Ver. Jairo quando faz um requerimento, qualquer trabalho na Câmara é 
um trabalho concluído, Ver. João a questão de quando eu fiz o meu 
requerimento no Loteamento Popular, um trabalho que eu era matéria vencida 
e hoje o vereador trouxe aqui um pedido de providências que o Ver. Ademar 
disse ali que a roçada da Otacílio Soares e mais Capão da Lagoa que o trator 
estava fazendo e vai fazer, então o seu requerimento é um trabalho vencido 
então ai eu não como é que é quando eu faço é, e quando o senhor faz não. 
E eu quero dizer assim que não é só eu que também faço o Ver. João 
também faz, e eu cobro sim porque as três ruas era para terem feito as três 
ruas no Loteamento Popular, ai se fez só uma eu quero dizer que, vamos ver 
como é que fica. Boa noite a vocês e até outro dia se Deus quiser. Sr. 
Presidente: Ver. João dispõe de dois minutos como Líder de bancada. Faz o 
uso da palavra o Ver. João: Sr. Presidente dispensando as formalidades fui 
citado aqui nesta tribuna e por isso estou aqui novamente, só queria deixar 
claro para o Ver. Jairo que o Ver. Ademar fez uma brincadeira, confirma ou 
não Ver. Ademar? E eu não faço matéria vencida porque eu moro naquela 
região eu ando por lá tudo, eu conheço eu sei não foi nenhum trator no Capão 
Grande até porque se ele está na Otacílio que lá já foi roçado, então o senhor 
nem sabe quando foi roçada aquela estrada lá, agora a questão do 
Loteamento Popular sim o senhor fez uma matéria em 2013 ou 2014 e nós 
aprovamos e o senhor trouxe ela novamente em 2015 e o Presidente ainda 
disse que o Projeto foi para a Metroplan para ser aprovado, então já existia o 
projeto então para mim é matéria vencida. E tem uma coisa se um dia eu 
trouxer matéria aqui que já está sendo feita eu retiro na hora, eu sei 
reconhecer os erros e matéria vencida nunca botarei nesta Casa e se um 
vereador colega meu me falar que é matéria vencida na hora irei retirar, mas 
se Deus quiser não vai ser preciso disso ai. Então que fique bem claro se o 
trator, vou passar pela estrada agora se foi roçado hoje na próxima semana 
vou me pronunciar aqui nesta tribuna e vou pedir desculpas a todos aqui 
desta Casa que eu fiz uma matéria vencida, mas a estrada que eu pedi para 
ser roçada até hoje duas horas da tarde não tinha sido roçada ainda, a 
Estrada Capão da Lagoa e a Otacílio Soares sentido a parada 114 e a volta 
do Capão Grande lá e eu não fiz requerimento para pedir providencias para 
aquela estrada, se a máquina estava lá tudo bem mas ela não foi eu fiz 



especificamente Capão da Lagoa e Otacílio Soares até parada 114. Muito 
obrigado. Sr. Presidente: Em questão de ordem a liderança da bancada do 
PDT o Ver. Ademar dispõe de dois minutos. Faz o uso da palavra o Ver. 
Ademar: Na realidade eu vi que a Estrada da Várzea foi totalmente roçada e 
muito bem roçada e eu até fiz uma brincadeira em cima da matéria do Ver. 
João de que amanhã a máquina descerá para lá, até creio que vai e acho que 
vão fazer aquele lado todo ali, mas não estou chamando de matéria vencida e 
nem nada, acho que temos que se unir aqui  a crise do Município é muito 
grave, é gravíssima e quem não quiser entender desta forma não entenda, 
mas que é, é e tanto é que vocês vão ver os cortes que terão que ser feitos 
agora em diante e nós aqui não é para estar aqui brigando, discutindo por 
causa de coisinhas pequenas temos que abraçar a bronca e ajudar 
assegurar, e a Governar este Município porque quem vai padecer vai ser o 
povo, podemos criticar na hora certa de criticar, mas críticas construtivas e 
não criticar para ver o círculo pegando fogo, a verdade é essa, muito 
obrigado. Sr. Presidente: Dois minutos para a liderança do PSD Ver. Delmir.  
Faz o uso da palavra o Ver. Delmir: Sr. Presidente e demais vereadores, a 
nossa assistência ouvindo tanta matéria vencida, matéria vencida eu sou 
obrigado a relatar o que acontecia muito em Glorinha que era muito falado 
tinha um senhor que já foi Prefeito, vereador, por quatro mandatos aqui ele ia 
para a Prefeitura esperava a patrola saber onde o Secretário ia mandar a 
patrola e ia na frente dizer que ele é que tinha conseguido aquilo ali, isso já 
coisa muito antiga nesta Casa, muito antiga. E Presidente o senhor citou que 
os vereadores ofenderam o Ver. Jairo, não senhor o Loteamento Popular eu 
tenho Requerimentos e pode olhar na Casa que tem Requerimentos de EU 
pedindo calçamento para o loteamento, jamais a única coisa é como o Ver. 
João disse existia uma verba do Deputado Gerônimo que apesar de tudo que 
está acontecendo assim mesmo eu admiro ele quero visitar ele, mas assim 
mesmo eu o admiro. Mas a questão de matéria vencida é uma coisa muito 
antiga nesta Casa, era isso muito obri9gado. Sr. Presidente: Encerro a 
presente Sessão e agradeço a presença de todos e convido para a próxima 
Sessão Ordinário que se realizará no dia trinta de março de dois mil e quinze 
ás dezoito horas aqui no Plenário José Marques Cardoso na Câmara 
Municipal de Vereadores.  
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