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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 
realizada no dia dezesseis de março de dois mil e quinze (16/03/2015), 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 dezesseis de março de dois mil e quinze, solicito ao 
meu 1º secretário que faça a leitura de um versículo bíblico. 1º Secretário: 
Provérbios 28:19. Presidente: Agradeço a presença de todos os Vereadores, 
e coloco em discussão a Ata da sessão ordinária nº 006/2015, coloco em 
votação a Ata nº 006/2015, Aprovada por unanimidade a Ata nº 006/2015. 
Peço ao 1º Secretário que faça a leitura dos Expedientes Recebidos. 1º 
Secretário: Expedientes recebidos; OF. GP. N° 026/2015 de autoria do 
Poder Executivo Municipal (PL N°002/2015); OF.GP.N°027/2015 de autoria 
do Poder Executivo Municipal (PL N°003/2015); OF.GP.N°028/2015 de 
autoria do Poder Executivo Municipal (PL N°004/2015); Projeto de Decreto 
Legislativo N°001/2015; Requerimento N°006/2015 de autoria do Ver. 
Ademar de Oliveira; Pedido de Providência N°011/2015 de autoria do Ver. 
Ademar; Pedido de Informação N°003/2015 de autoria do Ver. Jorge; 
Pedido de Informação N°004/2015 de autoria do Ver. Jorge. Sr. 
Presidente: Obrigado Ver. Flávio pela leitura dos nossos Expedientes 
Recebidos, solicito que o 1° Secretário faça a chamada para inscrição e 
discussão dos Expedientes Recebidos. 1° Secretário: Ordem de inscrição 
para o uso da palavra referente aos Expedientes Recebidos convido os 
vereadores do PTB, PMDB, PSDB, PSD, PDT, e PP, consta vereador inscrito. 
Sr. Presidente: Ver. Jorge dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente aos Expedientes Recebidos o Ver. Jorge: Sr. Presidente, colegas 
vereadores, nossa assistência, nossos funcionários da Casa, eu venho a está 
tribuna Presidente nós recebemos nos expedientes recebidos o PL 
N°002/2015 que concede a revisão salarial dos funcionários municipais do 
executivo e nós sabemos que nós temos uma lei aprovada na Casa que seria 
obrigatório a entrada dos expedientes até as onze horas, mas é um projeto 
que se trata de uma correção salarial e se nós não aprovarmos hoje esse 
projeto de lei os funcionários municipais só receberão no próximo mês está 
remuneração. Sabemos que o percentual é baixo, é bastante baixo diante da 
infração que nós vivemos hoje, mais é o índice que foi apontado e nós 
estamos aqui apenas obedecendo a Lei N°10.036 aprovada por esta Casa em 
2008, e eu acho que nós devíamos aprovar este projeto de lei na Sessão de 
hoje, eu sei que nós estamos dando uma tolerância de meia hora na entrada 
deste expediente mas todos nós conhecemos a necessidade, conhecemos a 
lei e sabemos que não é nenhum projeto polêmico em aprovar esses 3,8499 
por cento ao nosso funcionalismo municipal, então eu pediria aos colegas 
vereadores para que nós aprovássemos este projeto em regime de urgência, 
e também o Projeto de Decreto Legislativo N°001/2015 que se trata das 



contas do Executivo de 2010, que também já está na Casa a bastante tempo 
em que já foi discutido pela comissão de finanças e orçamentos e também 
tem o parecer favorável do Tribunal de Contas e o parecer favorável do 
Jurídico da Casa. Eu penso que nós poderíamos aprovar tranquilamente 
essas duas matérias, eu não sei se o Líder do Governo vai pedir a urgência 
dessas matérias, mais eu aqui já antecipo já na minha versão aqui essas 
matérias poderiam ser aprovadas as duas. Sr. Presidente: Ver. Jorge 
concede uma parte ao Ver. e Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o 
Ver. e Presidente Leonardo: Quero dizer que sou da mesma opinião que o 
senhor, e a Secretaria da Câmara de Vereadores abriu uma exceção os 
projetos entraram após o horário de protocolo que é as onze da manhã, que 
entraram as onze e trinta, que devido à importância desses projetos nós 
conversamos com os vereadores, e conversei com o senhor com o Ver. 
Flávio, o Ver. Jairo que me ligou também solicitando, o Ver. Ademar, e 
colocamos nos expedientes na sessão de hoje e agora com seu pedido de 
urgência podemos votar ainda nesta Sessão para entrar ainda nesta folha de 
pagamento da Prefeitura dos servidores municipais, que caso votássemos em 
uma próxima sessão teria que rodar uma folha complementar, já quero 
colocar aos vereadores que no momento em que chegou o projeto de 
reposição salarial dos servidores do executivo nós já solicitamos ao Jurídico 
fazer o mesmo projeto como de praxe para os servidores do Legislativo sendo 
que será apresentado assim que vier o impacto orçamentário financeiro, que 
é obrigatório estar em anexo ao projeto. Muito obrigado Ver. Jorge e tem o 
meu apoio. Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: Obrigado Presidente 
pela aceitação dos projetos também após o horário determinado mas eu acho 
que essa Casa tem que trabalhar em cima das matérias importantes como 
essa aqui que eu julgo uma matéria bastante importante, claro que nós temos 
outras matérias também importantes aqui, mas que não deixam de merecer 
um melhor exame, então essas duas matérias que eu peço aqui a urgência 
acho que são matérias que nós conhecemos e podemos votar tranquilamente 
no dia de hoje. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito, Ver. Jairo dispõe 
de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente aos Expedientes 
Recebidos o Ver. Jairo: Sr. Presidente, senhores vereadores, nossas 
atendentes meu boa noite a todos, os servidores da Casa, venho até esta 
tribuna para falar sobre os expedientes recebidos o Ver. Jorge já falou tudo 
aqui, o PL N°002/2015 que dispõe sobre a concessão de revisão geral, isso é 
um aumento para os servidores e eu acho que assim que nós tinha que votar 
neste projeto, e eu como Líder do PMDB pode contar com meu voto porque 
quero dizer para vocês se a gente não votar hoje e deixar para votar segunda-
feira que vem com certeza neste mês agora, não tem o que fazer, como tu 
disse, e sendo votado hoje tem como sai a coisa no fim do mês. E tem os 
outros projetos de bom tamanho, o Requerimento, Pedido de Providência, as 
matérias do expediente recebido está bem cheio hoje, mais tem uns projetos 
que temos que ver muito bem, é isso muito obrigado. Sr. Presidente: Com 
certeza será colocado em votação este pedido de urgência. Próximo vereador 
inscrito, Ver. Almiro dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente 
aos Expedientes Recebidos o Ver. Almiro: Sr. Presidente, demais 
componentes da mesa, meus prezados colegas vereadores, nossas colegas 
de Câmara, a nossa assistência, meu boa noite a todos e dizer que eu fico 
muito feliz neste momento em apenas vir aqui confirmar aquilo que meu 



amigo e colega Ver. Jorge antecipou, até porque eu quando adentrei dentro 
da Casa tive conhecimento, falei com as lideranças para que nós 
apreciássemos hoje sobre a concessão de revisão geral da remuneração dos 
servidores públicos municipais, eu tive o respaldo de todas as bancadas e 
disse inclusive, e depois contatei o Ver. Jorge, o Ver. Ademar, os vereadores 
que fazem parte da nossa comissão, quanto ao projeto de decreto legislativo, 
ou seja a aprovação das contas da administração do ano de 2010 e que até 
pedi ao Ver. Jorge, ou Ver. Ademar que tomasse a iniciativa de pedir a 
urgência desse projeto de decreto que na verdade o Ver. Ademar é o 
Presidente, o Ver. Jorge é o relator e eu sou o membro, então foi aceito e 
como disse o Ver. Ademar e o Ver. Jorge, que não resta outra alternativa já 
que o parecer do Tribunal de Contas é um parecer favorável por unanimidade, 
então porque, qual a razão de nós deixar este projeto de lei na Casa 
acumulando serviço futuro. Mas quero fazer uma ressalva eu quero deixar 
bem claro vereadores que eu quando pedi que nós votássemos hoje não foi 
um pedido do Governo, eu combinei com os vereadores até porque segundo 
me passaram a Secretária da Administração disse que se nós não 
votássemos hoje ainda tinha tempo hábil para que fosse efetuado o 
pagamento, mas como nós também não temos outra alternativa é isso que o 
Governo mandou e eu também concordo com o Ver. Jorge que isso é um 
repasse é uma maquiagem, ninguém sabe, ninguém diz que a inflação é 
quatro por cento, e aqui é três virgula oitenta e nove, isso é fajuta mas é um 
índice oficial do País que nós temos que observar, por isso o Prefeito está 
cumprindo com a lei, agora quem sabe na hora do dissidio, mas de qualquer 
maneira o que vale e o importante para nós aqui os vereadores, e a quem nos 
assiste, é quem está tendo está harmonia que é muito importante o Ver. 
Jorge, Ver. Ademar, Ver. Jairo e agora o Ver. Almiro todos estão pedindo a 
mesma coisa, a urgência desses dois projetos que são de muita importância, 
até porque não fica acumulando projetos na Casa. Era isso muito obrigado, e 
mais uma vez Ver. Jorge muito obrigado pelo apoio. Sr. Presidente: Próximo 
vereador inscrito Ver. Ademar, o vereador dispensa a palavra, próximo 
vereador José Flávio, que também dispensa a palavra. Após os pedidos de 
urgência do PL N°002/2015, colocamos em votação o Pedido de Urgência 
do PL N°002/2015, consulto as lideranças de bancadas sobre a urgência do 
PL N°002/2015, bancada do PTB favorável, bancada do PMDB favorável, 
bancada do PSDB favorável, bancada PSD favorável, bancada do PDT 
favorável e bancada do PP favorável. Consulto o Plenário sobre a urgência do 
Projeto de Decreto N°001/2015, Aprovado o Pedido de Urgência 
N°002/2015 por Unanimidade. Colocamos em votação o Pedido de Urgência 
do Projeto de Decreto Legislativo N°001/2015, consulto as lideranças de 
bancadas sobre a urgência do PL N°002/2015, bancada do PTB favorável, 
bancada do PMDB favorável, bancada do PSDB favorável, bancada PSD 
favorável, bancada do PDT favorável e bancada do PP favorável. Consulto o 
Plenário sobre a urgência do Projeto de Decreto N°001/2015, Aprovado o 
Pedido de Urgência do Projeto de Decreto N°001/2015 por Unanimidade. 
Após a aprovação das urgências, Suspendo a Sessão por tempo 
indeterminado para as comissões exalar seus pareceres. Retomando a 
Sessão: Após as comissões realizarem os seus pareceres favoráveis aos 
projetos que foram aprovados as urgências passamos e colocamos em 
discussão o PL N°002/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, solicito 



ao 1° Secretário que faça a chamada para inscrição dos vereadores para o 
uso da palavra. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra 
referente ao PL N°002/2015, na ordem PTB, PMDB, PSDB, PSD, PDT, e PP, 
consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Após as inscrições, e antes de 
passar a fala aos vereadores inscritos solicito que o 1° Secretário faça a 
leitura do parecer Jurídico o qual o nosso Assessor Jurídico apresentou 
referente ao PL N°002/2015. 1° Secretário: Parecer Jurídico: Chega para 
analise desta Assessoria Jurídica o Projeto de Lei n°002/2015 de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de revisão geral da 
remuneração dos servidores integrantes do quadro de pessoal do Poder 
Executivo Municipal. O presente projeto está acompanhado do estudo do 
impacto orçamentário-financeiro, conforme preceitua a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Diante da análise jurídica, não se vislumbra 
qualquer óbice quanto aos aspectos de legalidade. É o parecer. Sr. 
Presidente: Obrigado Ver. Flávio, passamos as inscrições do PL N°002/2015, 
primeiro vereador inscrito, o Ver. Flávio dispõe de cinco minutos. Faz o uso 
da palavra referente ao PL N°002/2015 o Ver. José Flávio: Sr. Presidente 
quero na sua pessoa saudar os pares desta Casa, bem como o corpo de 
colaboradores da nossa Câmara, a assistência que nos dá o prazer da visita e 
companhia neste trabalho legislativo nesta tarde, noite. Sr. Presidente o que 
me traz a tribuna da Câmara neste momento não é exatamente a discussão 
do mérito do PL N°002/2015 que solicita autorização para concessão para a 
reposição, revisão geral de remuneração do percentual com base no IGPM, 
percentual este que o Município de Glorinha vem adotando como critério para 
reposição de perdas inflacionárias. Oque me chama atenção Sr. Presidente é 
que uma matéria importantíssima desta natureza que envolve vida, envolve 
salário, envolve remuneração, ou seja envolve interesses de pessoas e 
sabidamente fora a empresa Fibraplac nós sabemos que a Prefeitura 
Municipal de Glorinha é a empresa que mais contrata no nosso Município fora 
está já referida. Sr. Presidente nós temos uma nova orientação desta Casa 
que os projetos devem estar protocolados até as onze horas do dia da 
Sessão, o presente projeto foi recebido as onze horas e trinta minutos o que 
não deixou de ser acolhido por esta Secretaria, não deixou de ser acolhido 
por a mesa e a mesa então decidiu que devida a magnitude do projeto que 
este deveria ser votado em urgência urgentíssima, mesmo não tendo pedido 
pelo Executivo Municipal. O que me traz Sr. Presidente o seguinte 
pensamento; se nós não votássemos hoje o presente projeto a legislação diz 
que ele entraria no expediente recebido na próxima Sessão portanto dia vinte 
e três se não me engano, e como não foi urgência urgentíssima nós 
poderíamos votar ainda na outra Sessão, portanto dia trinta, a folha do 
Município é elaborada nesses dias agora de quinze a vinte, então senhoras e 
senhores se a Câmara de Vereadores não tem a sensibilidade, se a Câmara 
de Vereadores não está ativa a situação nós simplesmente receberíamos a 
seguinte assertiva do Executivo que aliás não é nenhuma novidade que 
muitas vezes já aconteceu, nós não vamos fazer reposição porque a Câmara 
ainda não votou, chama atenção que um projeto desta natureza, dessa 
magnitude deveria estar aqui nesta Casa meia hora antes para que nós 
pudéssemos e vamos dar o tramite normal, bem lembrando a todos que isto é 
uma de liberalidade desta Casa que sensível a este pleito a está importância 
ela quebra por sua livre e espontânea vontade o Regimento para acolher e 



para prestigiar as pessoas que mantem a administração deste Município, eu 
quero que fique registrado que vai ficar guardado aqui neste arquivo digital e 
guardado na cabeça dos senhores e das pessoas que nos assistem aqui, é 
uma deliberação desta Casa por consentimento por unanimidade e assim foi 
decidido pela mesa diretora pedindo a anuência de todos os demais, quero 
chamar a tenção a isso e não vou discutir o mérito porque não tem é revisão, 
é reposição de perda, é merecido, agora não esqueçam-se nós poderíamos 
inviabilizar se não fosse a sensibilidade desta Casa afirmado em todas as 
horas com Prefeito Municipal, nós não estamos aqui para dificultar a vida de 
ninguém. Muito obrigado. Sr. Presidente: Obrigado Ver. Flávio pelo seu 
discurso e esclarecimentos, e passamos ao próximo vereador inscrito, Ver. 
Ademar dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao PL 
N°002/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente, demais membros da mesa, 
senhores vereadores, nossa Diretora, nossos funcionários, as meninas que 
nos assistem. Sr. Presidente eu ouvi falar que os servidores estavam através 
de seu sindicato exigindo um aumento real de dez por cento mais a inflação 
de três pontos oitenta e nove, vamos arredondar para quatro por cento, é 
inconcebível nos atuais moldes que se consiga, e na atual situação financeira 
que encontra-se o nosso Município consiga dar dez por cento real. Tendo em 
vista também Sr. Presidente que este ano que vai vencer logo em seguida, 
nós aprovamos em 2010, foi o Plano de Carreira isso o Regime Jurídico 
manda, aonde diz que o seu quinquênio terá o ganho de dez por cento em 
cima do quinquênio, está para vencer se é que já não venceu. Imaginamos 
assim qualquer coisa e vai acontecer com os funcionários eles não satisfeitos 
provocar uma greve até que o Executivo, e eu ouço as pessoas falarem 
conceda ai um aumento real de no mínimo cinco por cento, ai então vamos lá 
três pontos oitenta e nove e digamos quatro mais cinco, são nove, com mais 
dez dezenove, em cima de doze á treze milhões quanto que daria isso né, 
então é bastante complicado administrar um Município quando as verbas vão 
ficando escassas, quando o orçamento é fraco e quando não se busca 
ampliar as receitas e isso está estagnado ai a dez anos e não é crítica por 
criticar é uma realidade, então estou passando um quadro aqui e as palavras 
do Ver. Flávio foram sabias no momento em que disse que a mesa chamou 
para si a responsabilidade, passou por cima até porque Ver. Flávio, Sr. 
Presidente, todas as regras existem as exceções, o Ver. Almiro Líder do 
Governo também foi o primeiro que me abordou nos pedindo e quem somos 
nós vereadores representantes legais do povo inclusive daqueles que 
trabalham no Executivo Municipal que farão jus a este aumento, tancar por 
mais uns dias, ou menos dias porque existe uma lei na Casa e não estamos 
desrespeitando a lei estamos sim dando um voto de confiança ao Executivo 
que se atrasou mais que nós em tempo hábil estamos colocando. Muito 
obrigado. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores inscritos coloco em 
votação o PL N°002/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, Aprovado 
por unanimidade. Na Sessão de hoje foi aprovado mais um pedido de 
urgência referente ao Projeto de Decreto Legislativo N°001/2015, peço ao 1° 
Secretário que faça a chamada para discussão do Projeto de Decreto do 
Legislativo N°001/2015. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da 
palavra referente ao Projeto de Decreto Legislativo N°001/2015, na ordem 
PTB, PMDB, PSDB, PSD, PDT, e PP, consta vereador inscrito. Sr. 
Presidente: Ver. Flávio dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 



referente ao Projeto de Decreto Legislativo N°001/2015 o Ver. José 
Flávio: Sr. Presidente venho a esta tribuna para discussão do Projeto de 
Decreto Legislativo N°001/2015 para simplesmente agradecer ao trabalho 
feito pelos eminentes vereadores Ademar de Oliveira, Jorge Fagundes da 
Silva e Almiro Alíbio Mödinger na apreciação das Contas do exercício de 2010 
com seu trabalho, desenvoltura e principalmente pelo seu parecer 
recomendando a aprovação das contas e esse vereador diante dos trabalhos 
desses nobres vereadores não resta outra coisa a não ser dizer que votarei 
pela aprovação feito pela relatoria, pela Presidência, e pelos membros da 
presente comissão. Muito obrigado. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito 
Ver. Ademar dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao 
Projeto de Decreto Legislativo N°001/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente 
sempre é um prazer estar nesta tribuna e também apreciando mais uma vez 
as contas do Executivo Municipal do ano de 2010, que foi em um ano 
bastante conturbado o ano de 2010, haja vista que houve a cassação de um 
Prefeito e o Vice, assumiu o Presidente da Câmara e ouve uma eleição e 
assumiu no mesmo ano um outro Prefeito legalmente eleito pelo povo. Sr. 
Presidente essas contas no início elas vieram para o Executivo, elas vieram e 
eu já falei nesta tribuna por várias indagações né, para não dizer brutamente 
os puxões de orelhas no Executivo, e o Assessor Jurídico do Município 
respondendo uma, a uma os questionamentos do Tribunal de Contas no final 
o Tribunal de Contas entendeu de votar favorável as contas de Dorival Dirceu 
Mödinger por maioria de votos, uma vez que ele imprimiu uma multa de um 
mil e quinhentos reais ao então gestor Dorival Dirceu Mödinger e por maioria 
absoluta e por unanimidade as contas do senhor Delmir Euclides de Mello 
Maciel e por unanimidade as contas de Renato Raupp Ribeiro e na época 
também Luciana Raupp que também estiveram suas contas aprovadas que 
também assumiu por um curto período, se me permite Sr. Presidente fazer 
uma ressalva que consta o nome Luciana Soares Raupp e Leopoldo Bueno 
Feio Neto, Paulo José Correa que era o vice na verdade. Sr. Presidente: Ver. 
Ademar concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. 
Jorge: Realmente foi um ano realmente atípico aonde nós tivemos um 
Município governados por três Prefeitos em um só ano é o Dorival, o Delmir e 
o Renato Raupp, e também assumido por um período a Luciana Soares 
Raupp Secretária da Administração, e ainda o vice José da Silveira Correia e 
Leopoldo Bueno Feio Neto, então foi um ano onde o nosso Município foi 
bastante dividido os pensamentos que ocupavam aquela cadeira de Prefeito, 
mas mesmo assim com algumas ressalvas do tribunal de Contas conseguiram 
ainda aprovar as contas, aqui está o parecer do Tribunal de Contas favorável 
e com certeza também o nosso favorável onde a comissão de finanças e 
orçamentos  já deu seu parecer favorável. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Ademar: Obrigado Ver. Jorge pela sua contribuição, e o parecer Jurídico da 
Casa ele também lustra uma parte também muito importante que os 
vereadores e senhores e senhoras que nos assistem devem saber, mesmo 
sendo aprovados pelo Tribunal de Contas ter seu parecer favorável por 
maioria das contas do Dorival, por unanimidade cabe ainda destacar que, ao 
parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o Prefeito 
deve prestar somente deixará de prevalecer por decisões de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal tanto para o bem, quanto para o mal. Na 
realidade quando o Tribunal nega as contas de um Prefeito a Câmara tem a 



supremacia de fazer valer as contas relativas aquele ano se ela assim 
entender, porque ela é a representante do povo do Município por 
consequente carrega nos ombros a sua responsabilidade. Voto favorável, 
assim como demos nosso parecer favorável também e que as coisas fluam, e 
que o Município possa levar com seriedade e possa voltar a desenvolver. 
Obrigado. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores inscritos para 
discussão do Projeto de Decreto Legislativo N°001/2015, coloco em votação o 
Projeto de Decreto Legislativo N°001/2015, Aprovado por unanimidade. 
Passamos para Ordem do Dia, Requerimento N°006/2015 de autoria do Ver. 
Ademar o vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente 
ao Requerimento N°006/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente trago a esta 
Casa o Requerimento N°006/2015 na noite de hoje e na sua essência, no seu 
bojo este Requerimento solicita que sejam disponibilizados monitores em 
todos os ônibus escolares no Município de Glorinha cuja finalidade é auxiliar o 
embarque e desembarque de crianças e garantir sua segurança durante o 
trajeto. Sr. Presidente vossa excelência talvez não estava na Casa nos anos 
de 2010,2011,2012 aonde nós falamos bastante sobre isso e trouxemos o 
Requerimento à Casa em uma das investidas a Secretária da Educação 
manda para a Câmara através do Executivo um projeto contratando pessoas 
e nomeando a finalidade que era para suprir está necessidade extrema. Na 
oportunidade eu falava que o motorista ao dirigir o ônibus não poderia estar 
olhando para traz e estar dizendo te acalma ai criançada, e se cai uma 
criança durante o percurso tem que parar o ônibus para ajudar aquela 
criança, não, então isso é inconcebível a educação deve ser tratada com 
muito zelo, com muita responsabilidade. Então agora passaram-se tanto 
tempo e vários pais me falaram que estão preocupados porque não tem os 
monitores, mas meu deus do céu nós temos uma educação de boa qualidade 
que ganhou um prêmio, mas ela, imaginamos se ganhou um prêmio por ser 
de boa qualidade como é que é por este País a fora nós temos que dar as 
condições necessárias uma vez que hoje nós temos vinte e cinco por cento 
do orçamento das receitas para educação, é possível equacionar e ter 
condições de manter este pessoal em uma educação sadia. Na justificativa 
diz atualmente, o serviço de transporte escolar é uma necessidade 
incontestável seja para condução de alunos da zona rural, para os centros 
urbanos, ou para deslocamentos de estudantes entre os bairros das grandes 
Cidades, essa modalidade de transporte tem servido a milhares de crianças 
em nosso País. Portanto com vista a contribuir para melhoria da segurança 
dos estudantes e que se utilizam o transporte escolar, apresento este 
Requerimento, que tem por objetivo disponibilizar monitores nos ônibus 
escolares para o fim específico de auxiliar o embarque e desembarque das 
crianças e garantir sua segurança durante o trajeto. Importante destacar que 
há algum tempo foi realizado um pedido ao Executivo Municipal nos termos 
do presente requerimento, inclusive veio para esta Casa Legislativa um 
Projeto de Lei que previa a contratação de monitores, entretanto, até o 
presente momento, não são disponibilizados monitores em todos os veículos 
escolares, que não quer dizer que não tenham tem sim mais não em todos, 
insuficiente, ou os ônibus são melhores que os outros, ou alguns alunos são 
melhores que os outros que não pode ser desta forma, razão pela qual os 
pais muitos preocupados com está situação. Então baseado nisso eu trouxe a 
esta Casa esse requerimento e peço a aprovação dos senhores vereadores. 



Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da 
palavra o Ver. João: O senhor comentou que alguns ônibus não têm, falei 
com a Secretária e ela me informou que a partir de amanhã o veículo que não 
tinha é o veículo que o Nelci trabalha, e partir de amanhã estará, vai ter está 
pessoa este monitor, então eu pedi a ela que informasse a Câmara e ela 
disse que depois que chegar o requerimento lá ela irá informar que já me 
passou em torno de dez colaboradores que fazem este trabalho, estagiários, 
vou votar favorável mas já tem e só falta o veículo do Nelci que a partir de 
amanhã já vai ser contemplado, então estará cem por cento dos ônibus do 
Município contemplado por estes monitores. Muito obrigado. Retoma o uso 
da palavra o Ver. Ademar: Vossa excelência entrou em contado com a 
Secretária que lhe garantiu, uma vez eu fiz um pedido para que fosse feito em 
todas as escolas o ensino da legislação de transito e a Secretária mandou um 
ofício para a Câmara dizendo que tinha nas escolas a legislação de transito e 
eu disse ok, peço desculpas e tal ai nós prestamos uma homenagem a um 
professor na Câmara  e perguntado a ele e aquele professor tinha sido 
contratado para fazer a legislação de transito, para passar para os alunos e 
ele disse que só fazia na Álvaro Ferrugem então por tanto as outras escolas 
ficaram esperando e o oficio veio, então por tanto me causa uma estranheza 
quando esperam-se que já faz alguns dias que está começando as aulas, e 
amanhã vai começar até porque entrou o requerimento que deve ser votado e 
enviado ao Executivo Municipal que passará a Secretária da Educação e que 
ela vai tomar as devidas providencias que eu acredito. Muito obrigado. Sr. 
Presidente: Coloco em votação o Requerimento N°006/2015 de autoria do 
Ver. Ademar, Aprovado por unanimidade. Pedido de Providência 
N°011/2015 de autoria do Ver. Ademar, o vereador dispõe de cinco minutos. 
Faz o uso da palavra referente ao Pedido de Providência N°011/2015 o 
Ver. Ademar: Sr. Presidente mais uma vez venho a está tribuna defender um 
pedido de providências já faz muito tempo que a gente vive na política dentro 
do nosso Município eu já estou aqui dentro desde 1993 claro estive algum 
tempo fora mas retornei e sempre me chamou a atenção que existia dentro da 
nossa Lei Orgânica nas disposições gerais e transitórias nos artigos 008 
porque foi suprimido eu não encontro mais na lei orgânica nas modificações 
que foram feitas saíram e me passou despercebido, ali dizia o seguinte nas 
disposições gerais e transitórias dizia que o imposto será progressivo o 
imposto de IPTU para os lotes não urbanizados, não edificados para que se 
cumpra a função social da sociedade ok, mas não é este o tema que estou 
trazendo, o que estou trazendo é que se estivesse esta lei em vigor e fosse 
cobrado porque não adianta ter lei e não cobrar aonde as pessoas tem 
grandes extensões de terra aqui no Centro, na área urbana criando maricá 
que já tem quinze anos, vinte anos que depois o Ibama não vai deixar 
derrubar, e muitos outros locais, muitos e muitos terrenos da mesma pessoa e 
de outras pessoas relaxadas que estão lá para criar, cobras, sapos, aranhas e 
todos os bichos peçonhentos ameaçando a casa e desvalorizando o imóvel 
ao lado e o Executivo não faz nada por que o cara lá talvez seja apadrinhado 
e eu não estou criticando mais a verdade é esta, porque não se fez nada 
mesmo. Então estou trazendo a esta Casa para que limpe você tem um 
terreno particular, você não é da Prefeitura limpe o seu terreno, aqui estou 
sendo light que vá no bloquinho do IPTU o pedido. Sr. Presidente: Ver. 
Ademar concede uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. 



Almiro: Ver. Ademar primeiro lugar pelo aparte meu muito obrigado, segundo 
lugar eu quero dizer que é uma das matérias mais importantes que o senhor 
trouxe no meu entendimento voto tranquilamente, e vou mais além vereador o 
que está acontecendo no Município de Glorinha no perímetro urbano é 
inacreditável ou seja o cidadão corta dejetos, corta arvores, maricas no 
terreno de sua propriedade e joga em cima do terreno do vizinho, isso é pior 
ainda do que deixar o marica ali, quer dizer eu limpo o meu e sujo o do Ver. 
Delmir e se vire o Ver. Delmir, quer dizer que então eu penso que está na 
hora mesmo e digo mais vereadores o Secretário de Obras tem essa vontade 
que fosse criado uma legislação que ele pudesse fazer essas correções, eu 
concordo plenamente e digo mais eu tenho um terreno desocupado na 
Glorinha mas ele é limpo, todo tempo, todo período porque eu não posso 
admitir que meu vizinho tem que se sujeitar ao meu relaxamento, tem o meu 
voto e tem o meu apoio na integra. Era isso muito Obrigado. Sr. Presidente: 
Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Delmir. Faz o uso da palavra o Ver. 
Delmir: Obrigado Ver. Ademar pelo aparte eu já era para ter aparteado o 
senhor no outro, porque os dois requerimentos do senhor têm muito 
fundamento, os dois, e essa semana passada eu estava pensando esses 
ônibus sem monitor pode ser a caminho da escola, pode ser esse ônibus da 
Sogil é obrigado a ter alguém cuidando as crianças, porque tem os maiores, 
os menores, mas não é este o assunto. Quero falar é sobre os terrenos é 
muito importante o seu requerimento e tomara que o Executivo tome uma 
providência mesmo porque é uma vergonha, uma vergonha, eu estava 
olhando aquele terreno que tem do lado do Nestor quem conhece o Nestor 
sabe que é uma vergonha aquilo ali, o lixo e ai aquele que tem uma casa 
maravilhosa do lado tem que aguentar aquilo ali, esses terrenos que tem atrás 
da Prefeitura abaixo do campo é uma vergonha, em frente do CTG pra cá, o 
que é isto ai tchê será que as pessoas só querem dinheiro se for lá oitenta 
mil, cem mil eles vendem o terreno mas a sujeira, pá de maricá que é lixo tem 
que cortar e queimar e a gente vê aquilo ali, quem viu essa Glorinha alguns 
anos a traz era coisa mais linda esses campos e vai agora no Passo Grande 
não consegue caminhar lá na beira da faixa é uma vergonha, é maricá é 
Brejo, é tudo quanto é coisa e isso ai também tinha que tomar alguma 
providência vereador. Acho que deveriam cortar rente as cercas essas beiras 
de faixas tudo, e limpar tudo para as pessoas poder andar, porque tem que 
andar igual prisioneiro, se não andar de carro não conseguem mais andar na 
beira de faixas, é uma vergonha, mais este seu Requerimento sobre o Centro 
aqui é importantíssimo vereador que quem tem a sua Casa o seu terreno 
limpinho ali o outro tem que estar limpinho também ali. Obrigado. Retoma o 
uso da palavra o Ver. Ademar: Brilhante o seu apoio vereador, e convido os 
senhores vereadores para que nós emendamos a nossa lei orgânica e 
criamos este dispositivo que vai dar esta ferramenta para que o Executivo 
possa agir na lei orgânica porque nós não podemos fazer um projeto de lei 
para criar impostos mas nós podemos emendar a lei orgânica e ele o Prefeito 
o chefe do Executivo vai regulamentar, nós vamos pedir uma urgência para 
ele regulamentar porque está insustentável. Sr. Presidente: Ver. Ademar 
concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: 
obrigado pelo aparte Ver. Ademar e veio em bom tempo esse seu 
requerimento até porque nossa Cidade tem alguns terrenos jogados ai só 
especulação, imobiliária pessoas que vem de outra Cidade compram o 



terreno e não querem nem saber de limpar e deixa lá está valorizando, ai o 
vizinho eu quando estava na Secretaria várias pessoas me procuravam 
pedindo para mim roçar o terreno lá de sua casa porque vinha cobra, aranha, 
para o seu pátio, mas alguns proprietários limpam e cuidam muito bem os 
seus terrenos, mas uma parte não e o pior ainda que hoje à tarde eu estava 
conversando com o Ver. Jorge que as pessoas jogam móveis na via pública e 
a Prefeitura sempre teve um caminhão a disposição recolhendo galhos restos 
de moveis, sofás, em uma semana, duas se não recolher nada dá para 
mobiliar uma casa. Então temos que disciplinar isso ai cadê o código de 
posturas, temos que cobrar estes trabalhos, temos que cobrar por isso porque 
em Gravataí se você podar uma arvore lá vai ter que pagar uma tachinha para 
eles recolherem os galhos para o destino final. Hoje no Centro de Glorinha 
tem gente que limpa seu terreno e eu sou testemunha eu vi, eles podam seus 
terrenos lá e jogam por cima da cerca na via pública ai a Prefeitura tem que 
disponibilizar seus funcionários para recolher e é aquele mesmo que reclama 
que a Prefeitura não faz o serviço que tem que fazer na rua que é o serviço 
dela que é o serviço público, ai fica recolhendo os galhos dos proprietários 
que jogam seus lixos, seus dejetos, podas na rua e agora a partir de abril, 
maio começa as podas de inverno e é todo dia pode ver que tem um carroção 
ou caminhão recolhendo galhos. Muito obrigado e parabéns pelo seu 
Requerimento. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: Obrigado Ver. 
João, na realidade o Município também tem sua parcela de culpa, porque as 
áreas públicas do Município estão viradas em uma imundice o matagal tomou 
conta, mas o Município tem que fazer a sua parte para dar um bom exemplo 
porque como que vai cobrar do cidadão embora com razão se ele não faz o 
trabalho de casa, não limpa as suas áreas institucionais e as suas áreas 
verdes. Muito obrigado. Sr. Presidente: Coloco em votação o Pedido de 
Providências N°011/2015 de autoria do Ver. Ademar, Aprovado por 
unanimidade. Pedido de Informação N°003/2015 de autoria do Ver. Jorge, o 
vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao 
Pedido de Informação N°003/2015 o Ver. Jorge: Sr. Presidente e 
assistência meu pedido de informação sobre os precatórios pagos dos últimos 
cinco anos com seus devidos valores, bem como aqueles que ainda não 
foram pagos. A pouco tempo nós estávamos votando a reposição salarial dos 
funcionários municipais e nós sabemos que o Município vem enfrentando 
muitas questões trabalhistas dos últimos anos, e também é importante para 
nós vereadores sabermos o quanto foi pago e quanto o Município terá que 
pagar nos próximos anos, ou no próximo ano, ou este ano ainda, e valores de 
precatórios para as questões trabalhistas. Eu conto com o apoio dos meus 
colegas vereadores para que assim nós tenhamos a informação correta do 
quanto nós podemos, ou não podemos dar de reposição, pois acabamos de 
votar em uma reposição que somos obrigados a votar, e obrigados a aprovar 
por lei já determinado. Mas sabemos também que o nosso orçamento sofreu 
uma queda bastante grande neste ano e não temos uma perspectiva muito 
boa, então nós temos que estar bem informados para sabermos quais as 
decisões podemos tomar quando se diz respeito a despesas do Executivo. Eu 
conto com os pares da Casa para a provação do meu requerimento, obrigado. 
Sr. Presidente: Coloco em votação o Pedido de Informação N°003/2015 de 
autoria do Ver. Jorge, Aprovado por unanimidade. Pedido de Informação 
N°004/2015 de autoria do Ver. Jorge, o vereador dispõe de cinco minutos. 



Faz o uso da palavra referente ao Pedido de Informação N°004/2015 o 
Ver. Jorge: Sr. Presidente a poucos dias atrás eu e o Ver. Ademar chegamos 
na Secretaria da Fazenda e solicitamos ao Secretário da Fazenda que ele 
disponibilizasse os empenhos de setembro de 2013 a dezembro de 2014 para 
que nós fizéssemos uma análise, e ele prontamente disse que colocaria todos 
os empenhos a nossa disposição cópias e que marcaria uma data para este 
exame para todos os vereadores, e logo após ele me fez uma ligação e me 
pediu que eu fizesse isso através da Câmara como um Pedido de Informação 
porque ele não poderia tirar cópias desses empenhos para a Câmara sem um 
documento oficial da Câmara porque acarretaria em despesas e ele foi 
aconselhado pelo Procurador Jurídico do Município que assim não o fizesse. 
Então ele me pediu que eu fizesse isso por escrito, documentado através do 
Plenário da Câmara que não haveria nenhum problema dele fornecer a 
Câmara de Vereadores está documentação. Então estou aqui fazendo este 
pedido de informação para o Executivo e assim eu acredito que após a 
conversa que já tivemos com o Secretário da Fazenda não terá nenhum 
problema apenas para oficializar este pedido. Sr. Presidente: Ver. Jorge 
concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. Ademar: 
Na realidade ele não iria tirar xerox de todos os empenhos, ele iria fazer um 
resumo das empresas empenhadas e somaria na época nove mil e duzentos 
empenhos, que iria dar em torno de trinta e oito em cada folha, somando nove 
mil e pouco iriamos chegar em um número de trezentas folhas mais ou 
menos, eu imagino. Tudo bem eu espero Ver. Jorge que vossa excelência 
tenha mais sorte que eu porque os dois pedidos de informações baseado no 
artigo trinta, inciso décimo da nossa lei orgânica e no artigo duzentos e 
duzentos e um do regimento interno. Porque eu também fiz e ali é bem claro 
nos dois na lei orgânica e no regimento interno que terá o prazo de trinta dias 
a menos que as vezes o Executivo Municipal seja de Glorinha ou qualquer 
outro ele pode através de ofícios pedir mais prazos, mas que oficie, e no dia 
nove venceu um mês e quando entrei aqui e foi aprovado alguém disse 
duvido que o Executivo mande, mas a gente está na espera quem sabe vem 
um oficio, quem sabe esqueceram ou coisa parecida. Agente está no aguardo 
porque outros dois também não foram respondidos, então desejo melhor sorte 
ao senhor. Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: Obrigado Ver. Ademar, e 
eu acredito que o Secretário da Fazenda logo tratará desta questão pois ele 
nos foi muito franco naquele dia que estivemos lá na Prefeitura em colocar a 
nossa disposição e não só a nossa mais a de todos os vereadores, e eu 
acredito que terei sucesso sim neste pedido dos empenhos, e conto com os 
pares da Casa e quero ter o prazer se recebermos aqui colocar à disposição 
de todos os vereadores, obrigado. Sr. Presidente: Coloco em votação o 
Pedido de Informação N°004/2015 de autoria do Ver. Jorge, Aprovado por 
unanimidade. Também recebemos após o horário do Expediente recebido da 
Sessão Ordinária um Convite da Secretaria da Juventude, cultura, turismo e 
esporte o Prefeito Municipal e a Secretária da Juventude convidam os 
vereadores para o quarto aniversário da Secretaria a realizar-se no dia vinte e 
dois de março de dois mil e quinze a partir das quatorze horas até as dezoito 
horas no Centro Municipal de Esportes e lazer, haverá diversas atrações. 
Aqui então registro o convite recebido pela Câmara de Vereadores que se 
estende a todos os colegas. Não havendo mais Expedientes na Ordem do Dia 
passamos para as Explicações Pessoais, peço ao 1° Secretário que consulte 



a pedido do Ver. Ademar a dispensa das Explicações Pessoais. 1° 
Secretário: Consulto o Plenário sobre a dispensa das Explicações Pessoais 
da Sessão Ordinária de dezesseis de março de dois mil e quinze, por 
deliberação do Plenário da Casa foi dado o licenciamento para não execução 
das Explicações Pessoais na noite desta Sessão. Sr. Presidente: Obrigado 
Ver. Flávio, após a dispensa das Explicações Pessoais encerro a presente 
Sessão e agradeço a presença de todos e convido para a próxima Sessão 
Ordinária a realizar-se no dia vinte e três de março de dois mil e quinze as 
dezoito horas aqui no Plenário José Marques Cardoso na Câmara Municipal 
de Glorinha. Obrigado e registro a presença da nossa Conselheira Tutelar a 
Adriane e sua filha, muito obrigado pela presença, o Renato também muito 
obrigado.  
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