
Ata n° 004/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 
realizada no dia vinte e três de fevereiro de dois mil e quinze (23/02/2015), 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 fevereiro de dois mil e quinze, solicito ao 1° Secretário 
que faça a leitura de um versículo bíblico.1º Secretário: Provérbio 11.12. Sr. 
Presidente: Obrigado 1º Secretário, agradeço a presença de todos os 
Vereadores, Peço ao 1º Secretário, que faça a leitura dos Expedientes 
Recebidos. 1º Secretário: Expedientes Recebidos: Pedido de Providência 
N°008/2015 de autoria do Ver. João Carlos Soares; Pedido de Providência 
N°009/2015 de autoria do Ver. Jairo Assis da Silva; Pedido de Providência 
N°010/2015 de autoria do Ver. José Ferreira dos Santos; Circular GP N° 
002/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal. Sr. Presidente: Obrigado 
1° Secretário Flávio Soares solicito que recebemos também uma resposta da 
VIVO/telefonia a respeito de um Requerimento de novembro de 2014 a qual eu 
peço que o senhor também faça a leitura. 1° Secretário: CT R*RA-0063/2015. 
Sr. Presidente: Obrigado novamente Ver. Flávio Soares pela leitura do nosso 
expediente recebido e peço que o senhor faça a chamada para inscrição 
referente aos Expedientes Recebidos. 1° Secretário: Ordem de inscrição para 
o uso da palavra referente aos Expedientes Recebidos PSD, PDT, PP, PTB, 
PMDB e PSDB, consta dois vereadores inscritos. Sr. Presidente: Ver. Ademar 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente aos Expedientes 
Recebidos o Ver. Ademar: Sr. Presidente não é costume meu no momento 
em que o nosso primeiro secretário faz a leitura de um versículo bíblico não dar 
a atenção, me passou desapercebido no momento em que eu cheguei fui 
cumprimentá-lo os vereadores e me passou desapercebido e isso é uma coisa 
muito séria porque temos que parar e refletir, que inclusive é um projeto de 
minha autoria um Projeto de Resolução de 1993 que inseria essa matéria 
dentro do nosso Regimento Interno, então peço desculpas por não ter dado 
atenção, me passou desapercebido, eu estava conversando quando vossa 
excelência começou fazer a leitura. Senhor Presidente são três matérias, três 
Pedidos de Providencias o n°008/2015, n°009/2015, n°010/2015 todos de 
autoria da Base do Governo, prova que os vereadores de oposição que tem os 
mesmos direitos e também os vereadores da Base do Governo estão aqui 
cobrando e reiteradamente as vezes temos recebidos informações de pessoas 
que as estradas os galhos estão batendo nos carros, enfim e nós temos um 
trator e talvez temos pouco pessoal para atender o que seria agora o momento 
de o Executivo colocar em prática aquele processo a onde ele contratou ou vai 
contratar a empresa, já contratou a empresa para efetuar esse serviço e tirar 
um pouco do peso de cima da Secretaria de Obras que está com deficiência de 
pessoal, no mais todos eles procedem e vem ao encontro e anseios do nosso 
povo. Sr. Presidente: Solicito ao meu Vice- Presidente o Ver. Jorge Fagundes 



que assuma a presidência da Casa para mim fazer a defesa dos Expedientes 
Recebidos. Vice- Presidente Ver. Jorge: Ver. Leonardo dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra o Presidente e Ver. Leonardo: Boa tarde a 
todos os vereadores, aos nossos colegas, nossa assistência, Seu Eli, o 
Eduardo, o Fabiano, servidores da Casa. Quero aproveitar para utilizar os 
Expedientes Recebidos pois em acordo não vamos ter hoje as Explicações 
Pessoais, e falar em resposta a este oficio que recebemos hoje à tarde da 
empresa de telefone móvel Vivo a qual eu fiz um Requerimento em novembro 
de 2014, solicitando explicações sobre problemas no sinal que tivemos aqui no 
nosso Município. Se todos recordam na primeira semana de novembro nós 
tivemos acho que dois dias tivemos interrupção total do sinal do telefone da 
operadora, do telefone celular da telefonia móvel da operadora Vivo, todos os 
clientes ficaram sem sinal aqui no Município. Fui na época indagado e cobrado 
por alguns moradores e alguns usuários desta empresa sobre uma explicação 
a qual na sessão seguinte fizemos este Requerimento a qual estamos sempre 
atentos e aqui eu quero deixar registrado o tempo que levamos para ter uma 
resposta da autoridade competente são 120 dias do dia onze de novembro de 
2014 a doze de fevereiro de 2015, o vereador cobra uma atitude, uma resposta 
da empresa competente ela levou 120 dias para nos responder, então quero 
aqui qualificar a nossa assistência qualificada que aqui está e mostrar que as 
vezes nós vereadores cobramos uma resposta das empresas e dos órgãos 
instituições competentes mas as mesmas não nos atendem, então nós temos 
que ficar atentos e reconhecer quando vem um oficio, uma resposta da 
autoridade competente. Vice-presidente Ver. Jorge: Ver. Leonardo concede 
uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: Obrigado Ver. 
Leonardo, eu compactuo da mesma ideia foi quantos dias para vir?120 dias e 
para dizer o que, aquilo que já estamos cansados de ouvir dessas empresas, 
ou seja um péssimo serviço e nunca é a empresa a culpada sempre tem algo, 
roubaram fio, queimou aparelho, a empresa nunca é responsável. Pois eu 
também vereador estou com o meu telefone residencial a 110 dias sem serviço 
prestado e estou pagando religiosamente as minhas faturas que vem, ou seja 
inclusive eu vou fazer mas um Requerimento também para ver se mais uma 
vez nós trazemos a OI aqui no nosso Município, que procure nos esclarecer, 
nos dar um horizonte, porque não é possível vereadores nós levar 120 dias 
para uma resposta de um oficio que aconteceu na primeira semana no mês de 
novembro, então isso é um descaso, e essas empresas ganham muito dinheiro 
para atender muito mal a comunidade, era isso muito obrigado. Retoma o uso 
da palavra o Presidente e Ver. Leonardo: Obrigado pela colaboração Ver. 
Almiro, e quero também colocar hoje aqui a tarde que está de testemunha aqui 
o nosso procurador Dr. Adriano que recebi uma ligação de um usuário da 
empresa OI que tem também um telefone rural que também não consegue 
utilizar e na mesma hora entrei em contato com o Deputado Federal Alceu 
Moreira e na mesma hora já marquei uma audiência com ele a princípio com 
ele na próxima segunda-feira para estar tratando desse assunto da telefonia do 
telefone rural, ruralcel. Sr. Presidente: Ver. Leonardo concede uma parte ao 
Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: Realmente nós somos reféns 
dessas empresas de telefonia porque nós no momento em que eles nos 
vendem uma linha de telefone nós compramos uma coisa e nunca pagamos 
aquilo que compramos, sempre pagamos mais e mal atendidos. O Ver. Almiro 
que é da região do Imbiruçu deve receber muita reclamação porque para mim 



as pessoas chegam e na região do Maracanã e do Imbiruçu é muito precário o 
atendimento das empresas de telefonias por falta de antena e nós já fizemos 
aqui nesta Casa vários pedidos de providencias para instalação de antenas 
nesta região e não tivemos sucesso, a resposta é sempre que fica inviável para 
as empresas de telefonia mais eles continuam vendendo linhas telefônicas 
independente da onde reside o usuário, então nós realmente somos reféns das 
empresas de telefonia de cobrarem o que querem  do usuário e infelizmente é 
assim mesmo. Retoma o uso da palavra o Presidente e Ver. Leonardo: 
Agradeço a sua contribuição do Ver. Almiro também, e realmente eles cobram 
e o serviço é precário. Vice-presidente Ver. Jorge: Ver. Leonardo concede 
uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. Ademar: Na 
realidade vossa excelência sabe que eu fiquei quarenta e três dias sem internet 
e sem telefone também, e nada aconteceu para eles e não vale apena colocar 
na justiça, enfim essas coisas todas, mas o que me preocupa não é isso ai e 
sim tantas outras pessoas que ficam também e eu tive que contratar outra 
internet, ai voltou aquela, ai tive que pagar as duas é complicado. Mas uma 
outra situação a um tempo atrás uns sete, oito meses atrás agente fez um 
Requerimento, um oficio mandado a OI a telefonia empresa OI, para que eles 
pintassem aquele monumento que tem ao lado da Prefeitura com sessenta, 
setenta metros de altura que está com a mesma pintura lá de trás de muitos 
anos, desde de 1992/1993 se não me falhe a memória por ai, então eles 
mandaram um oficio com a resposta dizendo que não tinham no orçamento 
previsão no orçamento para poder pintar aquilo ali, então é uma loucura eles 
pintam e bardam, eles fazem o que querem, e as empresas reguladoras tem 
um grande conchava e não acontece nada para eles. Retoma o uso da 
palavra o Presidente e Ver. Leonardo: Agradeço novamente Ver. Ademar, e 
quero colocar uma frase que hoje à tarde recebi desse contribuinte e cliente da 
OI do ruralcel que me disse assim: “para essas empresas vereador não existe 
lei eu já conversei até com o Gerente institucional que é o seu Jaime e o 
mesmo não conseguiu solucionar o meu problema”, e nós temos aqui uma 
esfera federal então foi aonde ele solicitou um Deputado Federal para que se 
faça uma pressão ainda maior e nós tenhamos sucesso e os usuários do 
ruralcel do nosso Município consigam utilizar os seus telefones. Mas aqui eu 
quero compartilhar com os senhores que realmente levou 120 dias para 
resposta pela VIVO de uma falha que eles reconhecem que ouve uma falha 
uma pane elétrica de uma falha de um equipamento e que estão prevendo uma 
resposta vaga para o ano de 2015 com melhorias para a nossa Cidade, 
esperamos que este investimento seja o quanto antes para que possamos ter a 
tecnologia 3G de internet aqui em Glorinha e deixo novamente claro e defendo 
os vereadores nós muitas vezes estamos atentos e cobrando as autoridades 
competentes, seja do Prefeito, Secretário, dos órgãos Estaduais, RGE, Corsan, 
VIVO, OI, mas muitas vezes na maioria delas ou não somos atendidos ou se 
leva um tempo muito longo para vir uma resposta que não é consistente. Vice-
presidente Jorge: Obrigado Ver. Leonardo e lhe passo novamente a 
presidência da Câmara. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores 
inscritos para o uso da palavra referente aos Expedientes Recebidos passamos 
para a Ordem do Dia. Pedido de Providência N°008/2015 de autoria do Ver. 
João, o vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao 
Pedido de Providência N°008/2015 o Ver. João: Sr. Presidente colegas 
vereadores, funcionários desta Casa, nossa assistência, venho através deste 



Pedido de Providência pedindo para que a Secretária de Obras faça a roçada e 
limpeza de todos os abrigos de ônibus existentes em nosso Município. Semana 
passada deu até um debate sobre a limpeza das paradas e eu disse que já 
tinha feito um pedido e protocolado na Casa um Pedido de Providência é que é 
um serviço muito simples de fazer dois funcionários com um veículo tipo 
saveiro, ou combi acredito que em dois dias no máximo já se faça todo esse 
trabalho porque as aulas já se iniciaram na última quinta-feira, por tem muitas 
paradas que estão realmente abandonadas na Estrada do Maracanã até 
inclusive é um pedido do Ver. Almiro aquela parada está toda tomada pelo 
mato, aquele abrigo então acredito que o Secretário de Obras no momento em 
que chegar a ele, ele irá determinar que seus funcionários façam esse trabalho, 
apesar que está um pouco reduzido o quadro de pessoal mas é um serviço 
simples de fazer basta querer fazer. Uma outra questão Sr. Presidente eu fiz 
um Requerimento no ano passado e conversei na última quinta-feira com o 
titular da pasta não chegou nada para ele então eu peço que quando mandar 
este Pedido de Providência ao Executivo que venha a resposta que o Prefeito 
encaminhou para a Secretaria competente e o ciente titular do Secretário, 
porque o Secretário não recebeu o pedido que eu fiz o ano passado. Sr. 
Presidente: Ver. João concede uma parte ao Presidente e Ver. Leonardo. Faz 
o uso da palavra o Presidente e Ver. Leonardo: Nós procedemos aqui na 
Câmara de Vereadores na Secretaria da Casa onde vai conforme manda o 
nosso Regimento Interno em relação a todos os Requerimentos e Pedidos de 
Providências e projetos da Casa vai junto um oficio a relação e cópia de todos 
eles dizendo da aprovação direto ao Gabinete do Prefeito a qual o mesmo que 
tem o comando da Prefeitura faz o despacho para a Secretaria competente, 
mas nada impede de escutarmos sugestões e estarmos também enviando a 
Secretaria responsável para que não haja desculpas. Retoma o uso da 
palavra o Ver. João: Realmente o ano passado eu fiz um Requerimento para 
a Secretaria da Agricultura e veio um oficio para esta Casa do Secretário que 
recebeu o Requerimento então espero que todos os pedidos que esta Casa 
faça o Secretário titular da pasta mande seu ciente recebeu, porque é muito 
fácil tu falar com o Secretário e ele dizer que não recebeu nada, não está 
sabendo de nada, então para que não aconteça isso acho que é o dever do 
Secretário dar o ciente e mandar respostas para esta Casa. E quando o Ver. 
Ademar falou que os pares desta Casa fazem pedidos, a gente quando é eleito 
não é por oposição e nem por situação mais sim pelos munícipes então não 
importa se é oposição ou situação todos temos que fazer nossa parte todos 
pela população, pois a população reivindica e mesmo a população não 
reivindicando a gente tem que ver o que está aos nossos olhos, outro dia tinha 
um valo entupido aqui no Centro da Cidade fui até o Prefeito solicitei a ele e no 
outro dia foi resolvido, não precisou passar por esta Casa e ninguém reclamou 
para mim, pelo menos para mim não foi reclamado eu vi o problema e fui lá e 
no outro dia foi resolvido, então este é o serviço do vereador e quando a 
população pedir também a gente vai fazer os pedidos. Então é isso conto com 
a colaboração de todos, muito obrigado. Sr. Presidente: Coloco em votação o 
Pedido de Providência N°008/2015 de autoria do Ver. João, Aprovado por 
Unanimidade. Pedido de Providência N°009/2015 de autoria do Ver. Jairo, o 
vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao Pedido 
de Providência N°009/2015 o Ver. Jairo: Sr. Presidente, demais vereadores, 
nossas colegas de trabalho, quero dar um boa noite a professora Eliane, um 



boa noite a todos vocês que estão aqui comparecendo, meu boa noite a todos. 
O meu Pedido de Providencia eu sempre digo é aquele pedido simples mas 
tenho certeza que é sim para o bem de todas as pessoas do Município de 
Glorinha daquelas aonde vai esses pedidos, que seja construído um abrigo na 
Estrada do Maracanã perto da oficina, chapeação e pintura do Joel é um abrigo 
que ali antigamente tinha uma parada, um abrigo ali e esse abrigo quero dizer 
para vocês que foi tirado este abrigo e o pessoal está indo lá e não tem nada, 
então estou pedindo este abrigo de ônibus lá para o pessoal ficar lá, e não no 
sol e nem na chuva quem pega o ônibus. E aqui quero agradecer ao Governo e 
ao Secretário de Obras sobre questão da parada 127 que eles estão 
construindo que começaram hoje e quero dizer que aquilo ali vai ser muito bom 
do Requerimento que eu fiz na semana passada, vai ser muito bom para o 
nosso povo que pega ali, e conto com os pares da Casa para aprovar este 
Pedido de Providência, muito obrigado. Sr. Presidente: Coloco em votação o 
Pedido de Providência N°009/2015 de autoria do Ver. Jairo, Aprovado por 
Unanimidade. Pedido de Providência N°010/2015 de autoria do Ver. José 
Ferreira, o vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente 
ao Pedido de Providência N°010/2015 o Ver. José Ferreira: Sr. Presidente, 
colegas vereadores, nossas servidoras da Casa, a Fernanda e a Simone, e a 
nossa assistência meu boa noite a todos e obrigado pela presença. Eu fui 
procurado para fazer um Requerimento lá na Estrada do Morro do Tigre, que a 
vegetação cresceu muito, então fizemos este Pedido de Providência e por 
extensão além do Morro do Tigre, Estrada Vila Nova e Passo do Pinto, que faz 
parte daquela região que precisam ser roçadas, tem aquela roçadeira de trator 
que vai cortando a vegetação e fica bem fácil sim de roçar, é uma roçada 
rápida e precisa, é obrigado a fazer aquela. Eu não gosto muito de estar 
fazendo pedido de providência e nem requerimento mas é uma necessidade as 
pessoas vem nos pedir e a gente tem a obrigação de atender. Sr. Presidente: 
Ver. José Ferreira concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o 
Ver. Jorge: Obrigado pelo aparte e quero dizer para o senhor que voto 
favorável ao seu Pedido de Providência mas a Estrada da Vila Nova está 
correta no seu Pedido de Providência só que a Estrada do Passo do Pinto não 
existe é Estrada Fernando Ferrari foi um erro ali de repente de redação no seu 
pedido. Hoje eu encontrei as roçadeiras da Prefeitura roçando a Estrada do 
Maracanã e a Estrada Passo do Portão e realmente estão bastante 
necessitadas de roçar as Estradas, semana passada eu solicitei verbalmente 
ao Secretário de Obras uma roçada em uma determinada estrada que estava 
horrível, uma estrada bem no interior aqui abandonada, e ele prontamente me 
atendeu e mandou fazer era uma estrada curta, mas foi bem feito a roçada, 
pedi na outra semana a roçada do nosso Pórtico da entrada da Cidade e 
realmente foi roçado de trator e é uma pena que não foi feito o acabamento 
que tem que ser feito com uma roçadeira, e ali existe umas floreiras e o trator 
roçou por cima mas já amenizou o problema, e o Ver. João pedindo a roçada 
nas estradas, o senhor também, o Ver. Jairo pedindo abrigo de ônibus, e tem 
lugares que as roçadeiras dos tratores não conseguem fazer o acabamento, 
tipo nos abrigos de ônibus tem lugares que as roçadeiras não conseguem fazer 
com o trator. Ali perto da Escola São Pedro naquela parada de ônibus 
especificamente ali eu passei e acredito que o trator não consiga fazer aquela 
roçada ali na parada conforme necessário, então precisa ter a manual, a 
roçadeira a gasolina aquela que tem que ter um homem, um funcionário para 



fazer aquilo ali, mas eu voto favorável ao seu Pedido de Providência só deveria 
fazer aquela correção ali. Retoma o uso da palavra o Ver. José Ferreira: 
Muito obrigado Ver. Jorge pela contribuição é isso ai é importante né, essa 
parte eu não tinha conhecimento que teria que fazer um acabamento manual, é 
teria que uma roçadeira manual acompanhar a roçadeira para fazer este 
serviço ai, então isso serve para que a Secretaria de Obras faça este trabalho 
que tem que fazer, eu não sei se tem gente, se não tem gente mas tem que 
colocar gente se for necessário, então era isso eu conto com a contribuição de 
vocês e vamos ver se for aprovado para que seja remetido a Secretaria acho 
que é mais sensato né, muito obrigado e boa noite a todos. Sr. Presidente: 
Coloco em votação o Pedido de Providência N°010/2015 de autoria do Ver. 
José Ferreira, Aprovado por unanimidade. Não havendo mais expedientes na 
Ordem do Dia passamos para as Explicações Pessoais, peço ao 1° Secretário 
que consulte as bancadas e vereadores para dispensa das Explicações 
Pessoais. 1° Secretário: Senhores vereadores, aberto o prazo para inscrição, 
em acordo pré-estabelecido as Explicações desta Sessão será transferida para 
a próxima, concordam todos? Que temos uma reunião administrativa logo após 
a esta. Sr. Presidente de comum acordo não consta nenhum vereador inscrito 
para as Explicações Pessoais. Sr. Presidente: Obrigado 1° Secretário, e só 
para esclarecer a nossa assistência nós os vereadores concordamos em 
dispensar as Explicações Pessoais pois marcamos uma reunião administrativa 
aqui na sede da Câmara para após a Sessão, à qual será discutido alguns 
assuntos internos. Sendo assim encerro a presente Sessão agradeço a 
presença de todos e convido a todos para a próxima Sessão Ordinária a se 
realizar-se no dia dois de março de dois mil e quinze as dezoito horas aqui no 
Plenário José Marques Cardoso, muito obrigado. 
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