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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 
realizada no dia nove de fevereiro de dois mil e quinze (09/02/2015), 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, Delmir 
Euclides de Mello Maciel, João Carlos Soares. Senhor Presidente: 
Invocando a proteção de Deus declaro aberta a Sessão Ordinária do dia nove 
de fevereiro de dois mil e quinze, solicito ao 1° Secretário que faça a leitura de 
um versículo bíblico.1º Secretário: Provérbio 10.31. Sr. Presidente: Obrigado 
1º Secretário, agradeço a presença de todos os Vereadores, e coloco em 
discussão a Ata da Sessão Ordinária N°001/2015, coloco em votação a Ata 
N°001/2015, Aprovada por unanimidade. Peço ao 1º Secretário, que faça a 
leitura dos Expedientes Recebido. 1º Secretário: Expedientes Recebidos: OF. 
GP. N°012/2015 de autoria do Poder Executivo (PL N°001/2015); 
Requerimento N°002/2015 de autoria do Ver. João Carlos Soares; Pedido 
de Providencia N°003/2015 de autoria do Ver. Jairo Assis da Silva; Pedido 
de Providencia N°004/2015 de autoria do Ver. José Flávio Ckless Soares; 
Pedido de Providencia N°005/2015 de autoria do Ver. Jorge Fagundes da 
Silva; Pedido de providencia N°006/2015 de autoria do Ver. Jorge 
Fagundes; Pedido de Providencia N°007/2015 de autoria do Ver. João 
Soares; Pedido de Informação N°001/2015 de autoria do Ver. Ademar de 
Oliveira. Sr. Presidente: Obrigado 1° Secretário, Peço ao 1° Secretário que 
faça a chamada para inscrição dos Expedientes Recebidos. 1° Secretário: 
Ordem de inscrição para o uso da palavra referente aos Expedientes 
Recebidos, convido os vereadores do PMDB, PSDB, PSD, PDT, PP e PTB, 
consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Solicito que meu Vice- Presidente 
Ver. Jorge Fagundes assuma a presidência da Casa para eu fazer a defesa do 
Projeto da Mesa Diretora. Vice-Presidente Ver. Jorge Fagundes: Ver. Carlos 
Leonardo Vargas Carvalho dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente ao Projeto de Resolução N°001/2015 o Ver. e Presidente Carlos 
Leonardo: Boa noite senhor presidente, colegas vereadores que aqui estão 
conosco nesta noite, visitantes da Casa, a nossa assistência, a Ver. Geani, o 
nosso Ex-Prefeito Darci, meu muito boa noite. Senhores vereadores de autoria 
da Mesa Diretora e foi uma ideia que tive logo que assumi de regulamentarmos 
e melhorarmos o tempo de recebimento dos projetos e ofícios recebidos, tanto 
de protocolo dos vereadores, quanto do Executivo Municipal, apresentamos 
essa alteração no nosso Regimento Interno da Câmara de Vereadores aonde 
passáramos a ter o protocolo até as onze horas doa dias de Sessões, quando 
a Sessão for as dezoito horas, para ficar mais claro ficará sete horas antes do 
início de todas as reuniões, então havendo esporadicamente alguma reunião 
fora do horário normal se contara sete horas antes para fazermos os 
protocolos, e para direitos dos vereadores o recebimento da pauta do 
expediente recebido com três horas de antecedência. Essa alteração mudou, 
na legislação anterior estava para quatro horas de antecedência para protocolo 
e uma hora para expedientes recebidos, é uma alteração para melhorar o 



tramite da Casa, melhorar a transparência entre os vereadores, ter mais tempo 
hábil para fazer a leitura dos projetos, e para entrar em discussão com maior 
consciência e melhor conhecimento. Muito obrigado. Vice-Presidente Ver. 
Jorge Fagundes: Ver. Almiro dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente aos Expedientes Recebidos o Ver. Almiro: Senhor Presidente, os 
demais componentes da mesa, meus prezados colegas vereadores, quero 
também saudar aqui a presença da nossa Vereadora Geani, também saudar a 
presença do Ex-Prefeito Darci, o companheiro dele o João Carlos, fico muito 
contente pela presença dos senhores, também quero saudar nossos colegas, 
as servidoras da Casa, nosso amigo servidor da Casa o Rafael. Senhores 
vereadores eu entendo que a medida que está sendo adotada pela mesa ela 
tem a sua validade, eu sei qual a preocupação do Presidente que realmente as 
vezes a gente fica em uma situação difícil quanto ao prazo de serem elaborado 
as matérias que as vezes são bastante matérias e que as servidoras da Casa 
têm. Mas entendo e aqui eu peço Presidente, o nosso Regimento Interno diz 
que é até as quatorze horas e nós estávamos usando uma prática e quando fui 
Presidente que era as quinze horas, ou seja até por porque antes, a poucos 
dias atrás o Ver. Ademar falou aqui na Tribuna que chegava cinco horas, cinco 
e meia para ter as matérias, era uma confusão, então eu adotei como 
Presidente em 2012 e 2013 de até as quinze horas, e o nosso Regimento 
Interno diz que até as quatorze horas. Eu tenho vontade Presidente de acatar a 
visão de vocês, mas como eu sou um vereador que venho do interior, muitas 
vezes as dificuldades, outros compromissos em dia de Sessão, se a Mesa 
entender de modificar para as quatorze horas eu voto favorável sem problema 
nenhum, agora se votar dessa maneira eu vou votar contrário, não é que eu 
seja não, eu entendo a preocupação da Mesa que é para agilizar melhor o 
trabalho, mas eu também tenho que olhar para o meu lado porque eu também 
tenho compromisso de trazer alguma coisa do interior do Município que é 
aonde eu moro, então fica aqui se a mesa, agora fica livre os vereadores se a 
maioria aprovar tenho que me curvar e acato e respeito e vou cumprir o que 
acho que nós devemos de cumprir aqui. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede 
uma parte ao Ver. e Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e 
Presidente Leonardo: Obrigado Ver. Almiro eu entendo a sua preocupação e 
desde que entrei na Casa Legislativa em 2013 eu sempre briguei com os 
Presidentes, com o senhor, com o Ver. Delmir que nós respeitássemos os 
vereadores e não deixássemos para entrar com a pauta em cima do horário da 
Sessão Ordinária e uma das primeiras atitudes que tive foi essa porque no 
Regimento Interno fala de quatro horas antes do início da Sessão então 
estamos alterando para sete horas antes, isso é questão de cada vereador se 
organizar a sua pessoal porque nós aqui temos uma profissão vereador e 
recebemos para isso, e temos que se dedicar vinte e quatro horas por dia, não 
é nem das oito as seis da tarde, e se o senhor não puder vir na segunda pela 
manhã, então pode protocolar seus pedidos na sexta-feira, mas eu acho que 
para o bem da Casa essa ideia que a Mesa teve vai prevalecer. Retoma o uso 
da palavra o Ver. Almiro: Tudo bem né vereador e eu já disse se for votado 
nessas condições, for adiante imexível eu vou votar contrário, e eu respeito a 
decisão da maioria. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. 
João. Faz o uso da palavra o Ver. João: Obrigado pelo aparte e gostaria de 
dizer que é bom que tenha esse tempo necessário para nós analisar os 
projetos, votarei favorável, mas temos que observar o artigo 177, senhor 



Presidente vamos se deter no tempo o vereador quando está com a palavra 
tem cinco minutos, os apartes dois minutos, tem vereadores que ultrapassam 
esse tempo, então já que temos esse projeto de resolução para disciplinar, 
então vamos disciplinar o tempo também. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Almiro: Obrigado Ver. João, então seria essas minhas considerações, e fica a 
critério, acho que cada um de nós tem a liberdade e nem pode ser diferente, 
porque ninguém aqui tem que colocar cabresto temos que ter a liberdade de 
manifestar e votar de acordo com a nossa consciência que é o que vou fazer, 
se for levado adiante dessa maneira eu votarei contrário e peço desculpas aos 
meus companheiros e colegas vereadores, mas esse é o meu ponto de vista. 
Era isso meu muito obrigado. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores 
inscritos coloco em votação o Projeto de Resolução N°001/2015 de autoria da 
Mesa Diretora, Aprovado com sete votos favoráveis do Ver. João, Ver. 
José Flávio, Ver. Jorge, Ver. Ademar, Ver. Jairo, Ver. José Ferreira e Ver. 
Delmir, e um voto contrário do Ver. Almiro. Passamos para a discussão dos 
Requerimentos. Requerimento N°002/2015 de autoria do Ver. João, o vereador 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao Requerimento 
N°002/2015 o Ver. João: Sr. Presidente colegas vereadores, funcionárias 
dessa Casa a nossa assistência, venho através desse Requerimento fazer um 
pedido de que nós tenhamos um atendimento digno do Banco, do Posto 
avançado de Glorinha o Banrisul, que diversas vezes, eu ocupo aquele Banco 
ali e principalmente no final do mês, e no início do mês tem muitas pessoas 
que são pensionistas do INSS, e outros que são os funcionários do Município 
que vão receber seus proventos, e chegam lá e hoje os Bancos só querem que 
utilizem os caixas eletrônicos. No ano de 2012 se não me falhe a memória no 
exercício do Presidente Almiro o Banrisul veio até a Câmara de Vereadores 
que na época eu solicitei ao Gerente que disponibilizasse um funcionário para 
que desse um atendimento prioritário aos caixas eletrônicos no qual agente foi 
atendido em um mês, dois, não sei precisar agora e hoje você chega no 
Banrisul tem dois funcionários, eventualmente três, e muitas vezes tem a má 
vontade deles atender, porque eles querem que se faça tudo no caixa 
eletrônico ai chega lá e as pessoas não sabem utilizar aquele caixa. Eu 
diversas vezes ajudei muitas pessoas a fazer a retirada de dinheiro, ou 
pagamento de alguma conta que não é o nosso trabalho e sim do funcionário 
do Banco. Então o que a acontece as vezes o funcionário tem que sair do caixa 
vir ali até o caixa eletrônico e lá dentro o atendimento fica descoberto. Então 
essa é a preocupação e das pessoas que já conversei com vários e eles 
pedem que nós possa ajudar eles. Sr. Presidente: Ver. João concede uma 
parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: Obrigado Ver. João 
e é muito oportuno esse pedido vereador e quero até, eu tinha inclusive a ideia 
de fazer um pedido também ao Banrisul, mas na verdade nós temos uma 
dificuldade, na Glorinha tudo é diferente, na Glorinha tudo é tudo diferente, eu 
vi as pessoas me cobrar e eu assisti, se for um cidadão lá e tirar menos de 
quinhentos reais na boca do caixa, a pessoa fica na fila e quando chega a vez 
não tem que ir lá no caixa eletrônico, mais as pessoas não sabem lidar, não 
tem a confiança, até porque a safadeza é muito grande, então não sei se é 
uma determinação do Estado para que isso fosse levado adiante essa maneira 
de trabalhar, mas lá em Santo Antônio tira qualquer valor na boca do caixa, 
aqui em Glorinha que é diferente não dá para entender, então eu até peço que 
ao mandar a sua matéria a Gerencia do Banco do Estado do Rio Grande do 



Sul aqui em Gravataí que seja juntamente colocado nesse oficio essas 
dificuldades que os usuários estão enfrentando aqui, porque não é fácil a 
pessoa não saber operar um caixa eletrônico e pedir para alguém do lado, e se 
é um safado que está ao lado operando ali, então não tem sentido, qual é a 
dificuldade do cidadão tirar quatrocentos reais, quinhentos reais, na boca do 
caixa e o caixa atender, qual a dificuldade? Quando venceu a jornada de 
trabalho dele, ele vai parar ele não vai atender os que estão na fila, deu quinze 
horas eles fecham, se bem que abrem depois das dez né, mas deu quinze 
horas ninguém mais tem acesso nas dependências porque eu sei que o 
Horário tem que ser respeitado. Retoma o uso da palavra o Ver. João: 
Obrigada pela sua contribuição Ver. Almiro e inclusive semana passada eu 
estive no Banrisul e Gravataí e falei com o Gerente adjunto Fabio e o que 
circula internamente lá no Banco que provavelmente em abril uma nova 
agencia seria inaugurada em Glorinha, isso está circulando o assunto entre 
eles, e inclusive um funcionário comentou comigo que foi convidado a fazer 
parte do grupo que vai trabalhar em Glorinha, então eu comentei com ele pediu 
então que mandasse esse oficio até o Banco que com certeza eles vão dar um 
atendimento bem melhorado para os cidadãos de Glorinha. E quanto a questão 
de falta de dinheiro nos caixas eletrônicos, ele solicitou de quando tiver festa no 
Município, eventos maiores, que avisem ao Banco para poderem se programar 
ali nos caixas para colocar mais dinheiro, o que ocorreu na última festa 
campeira que aconteceu de muita gente chegar ali no Banco e não tinha mais 
dinheiro, então ele disse se mandar um aviso com certeza eles vão reforçar os 
recursos do caixa, e com certeza vai haver melhoramento, conto com os pares 
desta Casa. Sr. Presidente: Coloco em votação o Requerimento N°002/2015 
de autoria do Ver. João, A provado por unanimidade. Pedido de Providencia 
N°003/2015 de autoria do Ver. Jairo, o vereador dispõe de cinco minutos. Faz o 
uso da palavra referente ao Pedido de Providencia N°003/2015 o Ver. 
Jairo: Sr. Presidente, demais vereadores, nossas atendentes, a nossa 
Vereadora Geani, nosso Ex-Prefeito Darci e o João Carlos. Eu tenho esse 
Pedido de Providencia que é simples mais é importante para os moradores de 
Glorinha que é na parada 127 que caiu a parada, e lá é uma parada é até na 
frente do nosso Ver. Flávio que dizem que um carro se perdeu ali e quebrou a 
parada, mas ali é uma parada que desce muita gente, e sobe muita gente, e 
outra coisa ali tem o pessoal da empresa que vem dali, de todo lado e ficam ali 
naquela parada, então é muito necessário esse abrigo naquela parada. Então 
estou pedindo ao Executivo que quanto mais cedo fizer, fazendo esse pedido 
de providencia hoje mais aquele abrigo era para ter sido feito ontem, porque 
caiu semana passada. Então quero dizer que estou pedindo e quanto mais 
cedo melhor para aquelas pessoas que pegam o ônibus ali, ai o cara vai dizer 
pouca gente vai para Santo Antônio não, mas muitos descem ali, tem muita 
gente de empresa, tem tudo ali, e para essas pessoas não ficar assim exposto 
ao sol e da chuva, então estou pedindo esse Pedido de Providências para 
construir aquele abrigo e espero sim logo em seguida o nosso Prefeito 
juntamente com o Secretário fazer esse abrigo para essas pessoas, que é o 
bem para todas aquelas pessoas dali que usam aquela parada, muito obrigado 
e conto com todos vocês. Sr. Presidente: Coloco em votação o Pedido de 
Providencia N°003/2015 de autoria do Ver. Jairo, Aprovado por unanimidade. 
Passamos a discussão do Pedido de Providências N°004/2015 de autoria do 
Ver. José Flávio, o vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 



referente ao Pedido de Providencia N°004/2015 o Ver. José Flávio: Sr. 
Presidente na sua pessoa quero saudar todos os pares desta Casa, também 
nossos colaboradores, as meninas que dão sustentação a esse trabalho, nosso 
Assessor Jurídico, a nossa assistência, a nossa vereadora Geani, o Ex-Prefeito 
Darci, e demais componentes da assistência, o nosso parceiro Rafael. 
Presidente a nossa vinda a tribuna para solicitar a manutenção das luminárias 
da Praça Nossa Senhora da Glória no Centro de Glorinha. Aparentemente é 
um Pedido de Providencias bem singelo que até se tivéssemos uma 
administração bem observadora se faria desnecessário, mas Presidente eu vim 
porque em trinta de dezembro, portanto a bastante tempo atrás eu registrei 
através de fotos que tem ali no meu celular o péssimo estado de conservação 
que encontram-se as luminárias da Praça Nossa Senhora da Glória, a Praça 
Central do nosso Município, aquela que talvez tenha sido investido mais 
dinheiro em uma obra pública de lazer, não em Glorinha mas nessa região toda 
da região Metropolitana. Encontra-se sem as luminárias umas inclusive bem 
enferrujadas, demonstrando pouco zelo do canal competente, estou falando de 
trinta de dezembro e quero observar que alguns dias antes nós tivemos 
naquela mesma praça o Natal Luz dessa Cidade, um evento festivo que já 
estavam ali daquela mesma forma aquelas luminárias, então Presidente a 
singeleza do meu pedido agora se transforma em uma coisa muito importante, 
não é pelo fato de não ter colocado as luminárias e sim pelo fato de a pessoa 
que tem a responsabilidade, as pessoas que tem a responsabilidade não estão 
enxergando coisas simples, mas necessárias, então por isso que resolvi fazer 
esse pedido. Sr. Presidente: Ver. José Flávio concede uma parte ao Ver. 
Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: Obrigado Ver. Flávio pelo aparte e 
lhe parabenizo pela sua preocupação da iluminação da Praça, e para ilustrar 
mais ainda a sua matéria a Praça que foi construída pela Municipalidade e que 
se tornou um cartão de visita do nosso Município e muito propagada na época 
pelo investimento que foi feito naquele local, e além das luminárias não 
estarem funcionando ela recebeu uma decoração natalina que na minha visão 
muito aquém do merecimento do local. Nós passamos o nosso Natal Luz e 
Glória sem nenhuma decoração nessa Cidade e para completar as luminárias 
da Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória sem iluminação, queimadas 
vamos dizer assim, ou não estão funcionando por algum motivo, mas 
realmente é lamentável nós passar o Natal Luz, além de não termos 
decorações natalinas na Praça, as luminárias queimadas. Realmente o senhor 
tem razão em sua preocupação. Retoma o uso da palavra o Ver. José 
Flávio: Eu quero aqui também enfatizar que no decorrer do mês de janeiro de 
2015 o Presidente Leonardo nas reuniões administrativas, ele recebeu pedidos 
de contribuintes, cidadãos glorinhense para a manutenção daquela Praça, e 
que ele tomou providencias via oficio e que infelizmente ainda não fomos 
atendidos. Presidente é preocupante quando nós temos que vir a tribuna para 
falar desse assunto, mas quero frisar e quero que o nosso Jurídico anote que 
eu quero um Pedido de Providências para a manutenção das luminárias que 
tem na saída da porta principal da Prefeitura Municipal de Glorinha que tem um 
bojo quebrado na cara de quem sai e de quem entra, ali na cara de quem tem a 
responsabilidade da administração, eu quero que faça esse pedido e se 
trocarem essa luminária esta semana e tomara que façam e assim mesmo eu 
quero registrar. Sr. Presidente: Ver. José Flávio concede uma parte ao Ver. 
Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. Ademar: Na realidade eu também tenho 



matéria do ano passado vossas excelências votaram e aprovaram na Av. 
Quatro de Maio e eu tive informação do próprio que instala que não tem ordem 
para colocar, e na verdade naquela hora da votação não existia lâmpadas e 
nem suporte, nós temos que ter a previsibilidade desse material que vai faltar e 
se encomenda antes, mas agora tem, veio e ai apertei ele, porque há uma 
cobrança e ele me disse que não tem ordem para colocar, quer dizer é 
complicado a situação do ano passado. Com relação ao Natal Luz eu sempre 
viajo na final do ano para fora e esse ano não viajei fiquei aqui na Cidade, e eu 
vi que a Cidade não tinha enfeites parece que o povo está desmotivado, ouve 
épocas vereadores que Glorinha tinha concurso de quem enfeitava melhor a 
sua casa, então ganhavam prêmios a municipalidade aquele que melhor 
enfeitasse, iluminasse, então era um atrativo para que as pessoas pudessem 
iluminar e enfeitar para ficar bonita a Cidade, as suas casas, as ruas, a 
avenida, enfim, depois daquilo ouve uma desmotivação, o povo está 
desmotivado, está para baixo, e não se alegra mais com essas coisas. Muito 
obrigado. Sr. Presidente: Ver. José Flávio concede uma parte ao Ver. e 
Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: 
Quero fazer uma contribuição na sua fala e no seu pedido de providencias que 
realmente no dia dezenove de janeiro eu fui procurado por alguns jovens que 
queriam utilizar a Praça durante a noite, ali que era um local de encontro que 
eles tinham depois do horário de trabalho e não estavam utilizando pois a 
mesma se encontra na escuridão e nós já tínhamos constatado, feito um 
pedido verbalmente e mesmo assim no outro dia vinte de janeiro enviamos um 
oficio aqui da casa, pois não tínhamos Sessão Ordinária solicitando ao Prefeito 
e a Secretaria de Obras que realizasse a manutenção necessária, hoje já nove 
de fevereiro já se passaram vinte dias e não se obteve sucesso na nossa 
solicitação, então a nossa Praça que foi tão sonhada pela nossa comunidade 
durante vinte e três anos e hoje ela possui uma Praça e se utiliza muito 
principalmente aos domingos, finais de tarde para tomar um chimarrão, 
confraternizar com os amigos, e acaba a comunidade se privando de utilizar a 
noite pois falta manutenção, e uma manutenção que custa muito pouco, acho 
que orçamento deve se ter para comprar algumas lâmpadas e alguns suportes 
de luminárias. Retoma o uso da palavra o Ver. José Flávio: Ao encerrar 
minha fala nobre Presidente eu quero aqui deixar claro que o nosso objetivo 
não é só fazer projeletismo, nós queremos que seja resolvido o problema, mas 
também fica claro para todos nós e hoje estivemos uma reunião aqui nesta 
Casa para falar de verbas, verbas destinadas ao Município de Glorinha que nós 
inclusive não conseguimos inclusive encaminhar projetos. Se nós não 
conseguimos fazer coisas simples como substituir luminárias, como é que 
vamos conseguir habilitar projetos da monta de um milhão de reais, conto com 
a colaboração dos senhores. Sr. Presidente: Coloco em votação o Pedido de 
Providência N°004/2015 de autoria do Ver. José Flávio, Aprovado por 
unanimidade. Pedido de Providência N°005/2015 de autoria do Ver. Jorge, o 
vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao Pedido 
de Providência N°005/2015 o Ver. Jorge: Sr. Presidente, colegas vereadores, 
nossa assistência, nossos funcionários da Casa, a matéria que eu trago ao 
plenário é bastante simples, eu fui procurado por várias pessoas indagando da 
manutenção da nossa Cidade, e entre uma delas que me preocupou bastante 
que há um buraco no asfalto na rotula da entrada da Av. Quatro de Maio, isso 
que foi uma obra executada pelo Município, se não me falhe a memória no ano 



de 2009 e nós que passamos ali, passamos e passamos, quase todos os dias 
e nos deparamos com aquele asfalto da forma que se encontra e que muitas 
vezes vamos nos acostumando, a defender os buracos, mas da forma que está 
ficando aquele asfalto, e se nós deixarmos o tempo passar aquela obra vai se 
tornar uma obra grande, ao invés de solucionar um problema que hoje a 
Secretaria de Obras tem todas as condições de solucionar, e ali naquele local é 
a entrada é uma das principais entradas da nossa Cidade, e que nós 
precisamos dar uma atenção, e quando eu falo da entrada da nossa Cidade, de 
uma entrada principal estamos falando da cara da administração de Glorinha, e 
ali da forma que está, está ali estampado a nossa capacidade. Então nós 
precisamos cobrar do Executivo essas ações sei que é simples mais é a cara 
da nossa Cidade, e eu conto com o apoio dos pares da Casa e do Executivo 
Municipal. Sr. Presidente: Coloco em votação o Pedido de Providencia 
N°005/2015 de autoria do Ver. Jorge, Aprovado por unanimidade. Pedido de 
Providencia N°006/2015 de autoria do Ver. Jorge, o vereador dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente ao Pedido de Providência 
N°006/2015 de autoria do Ver. Jorge: Sr. Presidente, a outra matéria que 
trago é sobre o nosso pórtico de entrada da Cidade de Glorinha ali sim também 
está estampado, a cara da nossa Cidade e a nossa capacidade de administrar. 
Nosso pórtico de entrada cujo montante da verba era noventa e sete mil e 
quinhentos reais, que tanto foi solicitado nessa Casa e me lembro de muitos 
pronunciamentos de muitos vereadores lá ainda no ano de 2001, 2002, quando 
essa Casa Legislativa renovou quase todos os vereadores, aonde tinha o Ver. 
Paulo Pujol lembro muito bem dele subindo na tribuna e dizendo que Glorinha 
tinha que ter um pórtico de entrada e ali se bateu tanto naquela ideia que foi 
conquistado um recurso para a construção do pórtico. Hoje o nosso pórtico de 
entrada se encontra em péssimas condições, as lonas de identificação estão 
caindo, foram construindo floreiras junto ao pórtico de entrada para que se 
fizesse ali uma jardinagem para que as pessoas que viessem a Glorinha 
fossem chamadas atenção, estou chegando no Município de Glorinha aqui está 
o pórtico de entrada, embelezado com flores, com a jardinagem, hoje o Ver. 
Ademar tem um Requerimento do ano passado, um Pedido de Providencias 
aliás, para a limpeza das floreiras no pórtico da entrada, pois eu lhe digo Ver. 
Ademar que as flores estão grandes, estão crescidas, agora nós precisamos 
pedir licença a Secretaria do Meio Ambiente para fazer a limpeza do pórtico de 
entrada, porque nós vamos ter que dar um destino as cobras, as aranhas, os 
lagartos e alguns bichos que tenham se gerado e feito seus habitats ali no 
pórtico de entrada do Município de Glorinha. É com muita tristeza que venho a 
essa tribuna pedir para tomar providencias sobre o nosso pórtico. Sr. 
Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da 
palavra o Ver. João: Eu também tenho uma matéria do dia 1° de outubro para 
que seja realizada as trocas das lonas existentes no pórtico, bem como a 
manutenção da iluminação do mesmo. Um fato lamentável a noite lá eu não sei 
se tem só uma, ou duas luminárias funcionando, faz tempo que não passo 
durante a noite por ali, as lonas estão apodrecendo, eu não sei porque fizeram 
aquele pórtico com lona porque ele tem uma vida útil, porque cada ano, ou dois 
vamos estar aqui novamente fazendo um pedido para que sejam trocadas as 
lonas, então realmente não entendi porque fizeram aquele pórtico que ficou 
muito bonito mas com aquele tipo de material teria que ver o que seria melhor 
para a Cidade para que não houvesse tanta manutenção neste caso, meus 



parabéns pelo seu Requerimento. Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: 
Obrigado pela sua contribuição Ver. João Soares, então precisamos reivindicar 
aqui nesta Casa coisas tão simples que como disse o Ver. Flávio Soares que 
está na cara dos nossos administradores, está na frente de todos nós que 
utilizamos a rodovia RS030 diariamente e passamos ali e olhamos para cima e 
vimos o descaso com aquela obra que custou noventa e sete mil e quinhentos 
reais. Sr. Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o 
uso da palavra o Ver. Ademar: Na realidade aquele pórtico é um esculacho, 
antes não estivesse tido ele, em primeiro lugar foi colocado em um lugar que 
sai de uma lombada e depois da de cara em uma curva, ou vice-versa, então 
um lugar mais improprio é impossível, inclusive na oportunidade chegaram a 
cortar um galho de uma figueira para poder coloca-la ali, e a base dele é o 
concreto né e uma estrutura de ferro que não custa muita coisa né, não tem o 
custo muito alto, e foi projetado um canteiro dos dois lados que ele tem a 
inclinação arredondada e depois foi colocado um guard-rail cobrindo o canteiro, 
quer dizer que mesmo que queiram plantar as flores ali  porque é uma coisa 
que enfeita a entrada da Cidade o guard-rail vai trancar e como ele é 
arredondado ele que seria o guard-rail fazer mais alto um pouquinho não tão 
baixo, coisas de projetos mal elaborados e tem aquela situação também aonde 
você as vezes na mesma obra investe ou gasta e nesse caso lá foi gasto 
desnecessário como também aqui na Praça duzentos e sessenta e sete mil 
reais um gasto e não um investimento, porque pelo valor, pelo vulto da obra e 
pelas críticas de toda população pelo alto custo daquela obra. Mas as coisas 
tende a melhorar, as pessoas vão adquirindo consciência e as coisas vão 
melhorar, só espero que lá não tenha que falar com o Ibama também para 
cortar a vegetação também depois porque está muito alta e muito grossa. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: Obrigado pela sua contribuição, mas 
eu tenho esperança que melhore Ver. Ademar porque quando as coisas estão 
muito ruins a gente tem que ter coragem que só pode melhorar. Sr. 
Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da 
palavra o Ver. Almiro: Obrigado Ver. Jorge pela cedência do espaço, e quero 
dizer que as coisas não estão tão ruins assim quando o senhor disse aqui que 
temos que reputar aqui as pequenas coisas é porque as grandes coisas estão 
sendo feitas e isso me dá um pouco de tranquilidade, tem algumas coisas tem, 
concordo, porque eu não quero ser deselegante porque eu já estou quase 
fazendo um pacto comigo mesmo porque se eu fizer uma retrospectiva vai 
desagradar, vai desagradar, agora quanto ao valor investido na Praça acho que 
nada mais correto, mais adequado que o Presidente Leonardo pedir uma 
aparte e justificar os gastos ele era Secretario que construiu a Praça, acho que 
ai o Ver. Leonardo pode nos dizer o valor da obra, dos gastos investidos ali, eu 
penso que esse sincronismo que está acontecendo ai não é esse o caminho, 
não é esse o caminho nós temos que ter a grandeza de nomear as coisas, as 
falhas, mas temos que reconhecer as grandes coisas que são feitas, o que 
foram feitas e o que podem ser feitas, porque isso eu lhe asseguro com cem 
por cento de certeza vereadores que não é isso que as pessoas comentam 
muito nas ruas, tem alguma coisa? Tem, eu concordo, faço parte desse coro, 
agora se o povo tem elogiado muitas, e muitas coisas tem elogiado. Quero 
dizer que pelo que vejo nos pronunciamentos dos vereadores que me 
antecederam da impressão de que estamos em uma calamidade pública.  Sr. 
Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao Ver. e Presidente Carlos 



Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e Presidente Carlos Leonardo: 
Obrigado Ver. Jorge Fagundes não posso deixar de me expressar aqui na 
tribuna já que fui citado pelo Ver. Almiro, todos sabemos que na Prefeitura 
existe uma Secretaria e um Departamento de Projetos o vereador e Líder do 
Governo deve ter o conhecimento que as Secretarias recebem os recursos 
destinados a tal pasta e quem realiza o projeto o levantamento de custos, 
orçamentos, são os Engenheiros e Arquitetos que ficam na Secretaria de 
Governo, quando eu era Secretário nós sabíamos da necessidade de se fazer 
uma Praça no Município que era uma demanda que todos nós conhecemos, 
tive a oportunidade de estar em frente a Secretaria e buscar junto a Mítra de 
Porto Alegre, a autorização e o convenio para a realização do mesmo, coisa 
que obtive êxito e muito orgulho tenho pois sei que eram grandes as 
dificuldades e a gente conseguiu conversar e ganhar a confiança do bispo na 
época. A partir daí solicitamos um projeto a Secretaria Municipal de Governo 
que executou o mesmo e nesse meio tempo tive que me afastar para concorrer 
a eleição de 2012, então se o senhor tem alguma dúvida o senhor poderia 
buscar ao atual Secretário do Governo José Alfredo Bergmüller para buscar 
alguma informação juntamente com a Secretária Josie da Secretaria da 
Juventude que foi a Secretária responsável pela contratação e execução da 
obra. Mas eu fiz o que pude deixei encaminhado as documentações mais 
difíceis que se encontravam no momento que desde de que o Município se 
emancipou ninguém tinha conseguido fazer esse convenio com a Mítria e se o 
senhor quiser tenho inclusive cópias lá junto, mas acho que o senhor tem 
interesse o senhor que citou meu nome. Ver. Jorge parabéns pelo seu Pedido 
de Providencias e o senhor tem toda a razão em solicitar que o nosso Município esteja da melhor forma possível. Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: Obrigado Ver. Leonardo, também o Ver. Almiro pela contribuição nesta matéria, e eu digo que não adianta Ver. Almiro se fazer grandes 
obras e não cuidar delas, porque assim vão se depreciando com o tempo 
tornando-se sem efeito, e serve para que a população diga sim que foi gasto 
dinheiro público e atiraram de qualquer jeito, as traças. Então isso nós 
precisamos cuidar para não ouvir da população, eu sei que há muitas obras do 
Município que foram feitas nessa administração mas eu entendo também que 
nós não podemos nos contentar e parar nós precisamos continuar lutando e 
preservando tudo aquilo, especialmente o dinheiro público que foi gasto. 
Obrigado. Sr. Presidente: Coloco em votação o Pedido de Providência 
N°006/2015 de autoria do Ver. Jorge, Aprovado por unanimidade. Pedido de 
Providência N°007/2015 de autoria do Ver. João, o vereador dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente ao Pedido de Providência 
N°007/2015 o Ver. João: Venho mais uma vez fazer um pedido de providencia 
lá no ano de 2013 fiz o mesmo pedido para que fosse feito o cercamento do 
Posto de Saúde lá do Capão Grande. Se passaram dois anos e nada foi feito o 
ano passado cobrei do Secretário a execução daquela obra e ele me disse que 
o orçamento estava estourado e não teria como, mas que no próximo ano, 
esse que se encontra estaria sendo feito o trabalho. Pois bem já estamos hoje 
nove de fevereiro e nada foi feito, então quero aqui pedir o apoio dos pares 
desta Casa porque aquela cerca a dois anos atrás estava ruim, e hoje ela está 
péssima, se é que existe cerca, existe um pedacinho de tela lá. Então antes 
que o gado do vizinho passe para o lado do Posto de Saúde, que o Secretário 
mande ou contrate uma empresa, e terceirize sei lá o que for, para que faça o 
cercamento, e eu tenho certeza que no momento que chegar em mãos dele 
esse pedido de providencia ele vai fazer esse trabalho porque é inadmissível 
um Posto de Saúde não ter uma cerca adequada, até porque no ano de 2009 



quando foi construído aquele posto já deveriam incluir no projeto o cercamento, 
mas não foi feito um novo posto e a cerca que já era antiga continuou lá a 
cerca, nesses longos anos. Então espero que o Secretário o mais breve 
possível resolva esse problema. Muito obrigado. Sr. Presidente: Coloco em 
votação o Pedido de Providência N°007/2015 de autoria do Ver. João, 
Aprovado por unanimidade. Pedido de Informação N°001/2015 de autoria do 
Ver. Ademar, o vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente ao Pedido de Informação N°001/2015 o Ver. Ademar: Sr. 
Presidente, demais vereadores, nossas secretárias, as pessoas que nos 
assistem, nosso Vereadora Geani, nosso Ex-Prefeito Darci. Trago a essa Casa 
Senhor Presidente um Pedido de Informações baseado no artigo 30, inciso X, 
da nossa Lei Orgânica e no artigo 200, e 201 do nosso Regimento Interno, diz 
que nesses Pedidos de Informações que o Executivo tem que nos fornecer a 
informação em até trinta dias, ou mandar um oficio pedindo prorrogação de 
prazo que passara pelo plenário e segundo o nosso Regimento diz assim. Já 
aconteceu Sr. Presidente de ter informações bastante polêmico, ao Pedido de 
Informação que eu fiz e não foi mandado a está Casa e nem pedido de 
prorrogação de prazos, num sério desrespeito a está Casa, não ao Ver. 
Ademar mas a Casa toda, aos vereadores todos que votaram favorável. 
Porque o que temos a esconder quando temos que prestar, não temos nada a 
esconder temos que esclarecer os fatos, isso é a transparência, e trago nesse 
momento esse Pedido de Informações e eu creio que os vereadores todos eles 
já foram cobrados, abordados com relação a estrada que liga a RS030 na 
altura da parada 122/121, no meio e que vai até a Estrada Capão da Lagoa, 
essa estrada é uma das mais antigas do Município e ela foi renomeada porque 
tinha um apelido, em 1998 pelo então Ver. Tadeu que denominou Adelta Nancy 
Butze, e tinha falecido alguns anos atrás e que morava ali nas cercanias, 
aquela estrada ela foi aberta logo em seguida já foi renomeada e já tinha 
passagem lá porque ela sempre foi precária, e ela sempre dava condições de 
trafegabilidade, e com o passar do tempo ela foi sendo sucateada, foram 
deixando, foram deixando, e até um ponto que ela foi trancada, interditada, 
porque ouve uma mudança de rota, foi uma troca com a Empresa Planatlântica 
aonde ela sairia reto lá na rua Estrada Capão da Lagoa e ela dobra para 
esquerda costeando as terras do Seu Marino e depois costeia as terras da 
Fada Plástico até ai tudo bem, não ouve informação para a Câmara com 
relação as mudanças, mas ela permanecia, foi reaberta, depois foi fechada 
novamente foi sucateando, sucateando não passou mais patrola, não passou 
mais limpeza, e de repente um morador começou cortar taquareira e toca fogo, 
a taquareira que pertencia ao leito da estrada, uma taquareira que tinha em 
torno de cento e cinquenta, duzentos metros de comprimento. Então foi que ela 
foi trancada aqui em cima, interditada, e lá também e pouco a pouco os 
proprietários das terras lindeiras eles colocaram uns marcos bem no meio da 
estrada, estalaram os marcos de concretos, e eu percorri por todas elas que 
são vários e colocaram a bel-prazer uns moirões bastante reforçados no meio 
da estrada como quem diz da metade de cá é meu, e dá metade de lá é teu, 
ok. Eu estou falando de uma estrada pública, de uma estrada Municipal e que 
alguém tem que ser responsabilizado por isso razão pela qual eu faço o pedido 
para ver em que posição jurídica se encontra essa estrada, aonde o Prefeito 
tem que prestar essa informação para nós e eu esperarei os trinta dias ansioso, 
eu como os demais vereadores para que nós passamos informar a população o 



porquê, e quem sabe ele possa a ter me convencer o porquê dela estar 
trancada. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz 
o uso da palavra o Ver. Jorge: No início da sua fala o senhor fala que a 
estrada foi trocada, foi permutada, foi trocada de lugar e transferida para uma 
outra área, e essa área a estrada foi fechada no leito natural dela. Nós 
sabemos que para acontecer isso é preciso fazer uma permuta diária e sendo 
assim o Município permutando em qualquer área deve passar pelo Legislativo, 
o Legislativo deve autorizar essa permuta mas isso não aconteceu, isso não 
passou pela Câmara de Vereadores, errado e um desrespeito ao Poder 
Legislativo. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: Para encerrar, eu conto 
com o voto dos senhores vereadores para que nós possamos explicar para a 
população com mais detalhes o porquê da interdição e o porquê que os 
proprietários se adonaram-se da estrada, e levando em consideração ainda 
que o bem público jamais poderá ser use capítulos diz receber usucapião. Sr. 
Presidente: Coloco em votação o Pedido de Informação N°001/2015 de 
autoria do Ver. Ademar, Aprovado por unanimidade. Não havendo mais 
expedientes na Ordem do Dia passamos para as Explicações Pessoais, peço 
ao 1° Secretário que faça a chamada para inscrição das Explicações Pessoais. 
1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais, vereadores do PMDB, PSDB, PSD, PDT, PP e PTB, 
consta vereadores inscritos. Sr. Presidente: Solicito ao meu Vice-presidente o 
Ver. Jorge que me substitua na presidência da Casa para fazer o uso nas 
explicações pessoais ao qual eu sou o primeiro inscrito. Vice-presidente Ver. 
Jorge: Ver. e Presidente Leonardo dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Boa noite a todos, colegas 
vereadores, senhor Presidente, retorno a tribuna, a nossa assistência, para 
relatar algumas reuniões e assuntos que deliberamos aqui na última semana 
ao qual acho importante compartilhar com os colegas vereadores que na última 
terça-feira recebemos aqui na nossa Câmara de Vereadores de Glorinha o 
Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre o Senhor Vereador Mauro 
Pinheiro do Partido Trabalhista ao qual veio convidar para fazer parte do 
Parlamento Metropolitano essa é uma ideia inovadora que o Ver. Mauro 
Pinheiro de Porto Alegre está tendo, convidando toda Cidade, todas as 
Câmaras de Vereadores da Região Metropolitana para fazer e formar o 
Parlamento Metropolitano, eu achei uma ideia muito interessante, nova, 
diferente e que vai fortalecer o trabalho dos vereadores e principalmente dos 
menores Municípios que são os nossos casos, o que seria esse trabalho, reunir 
periodicamente os Presidentes das Câmaras de Vereadores da Região 
Metropolitana aonde teria uma Mesa Diretora seria em primeiro momento as 
reuniões na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e dentro da pauta seria 
discutido os projetos da região metropolitana subdividida em blocos de seis 
Municípios, então eu parabenizei o mesmo e me coloquei a disposição que o 
convite veio, será composta pelo Presidente das Câmaras de Vereadores e 
farei parte e o Ver. Jairo Assis da Silva estava junto acompanhou o trabalho e 
também parabenizou  Ver. Mauro Pinheiro e lá será discutido os projetos da 
região. Por exemplo uma demanda que se use em saúde, o Hospital Regional 
que era tão falado esse parlamento irá defender este projeto junto com o 
Ministro da Saúde, com o Secretário Estadual da Saúde, abrirá novos 
caminhos para discussão e aumentará a representatividade dos vereadores.  
Acho que é importante vai dar mais expressão para o trabalho e parabenizo e 



agradeço a visita, deixo em registro. Também representei a nossa Câmara de 
Vereadores e retribui a visita do Presidente Juarez Souza da Câmara de 
Vereadores de Gravataí na última terça-feira na primeira sessão ordinária do 
nosso Município mãe, o nosso Município vizinho, aonde estive a oportunidade 
de me expressar lá agradecer a visita que tivemos do Ver. Paulinho da 
Farmácia e do Ver. Juarez Souza e compartilhei algumas congratulações que 
os vereadores tinham me encaminhado a fazer ao Ver. Juarez Souza. 
Recebemos também aqui na sexta-feira a pedido dos taxistas, alguns 
funcionários da área para debater, começar uma construção com diálogo com 
a categoria para quando vir a esta Casa o projeto de regulamentação de 
serviços de taxi do nosso Município nós vereadores temos mais conhecimento 
da realidade na prática, a vivencia do serviço, conhecer realmente a realidade 
desses profissionais no dia-dia e ai poder fazer alguma emenda, alguma 
proposta de alteração e votar esse projeto que esteve aqui em uma Sessão 
Extraordinária no dia trinta de dezembro às pressas e ainda bem que foi 
retirado, com maior tranquilidade e consciência do nosso voto. Os taxistas 
agradeceram a Câmara de Vereadores pela recepção que tiveram e acho que 
é assim que podemos construir a legislação dialogando, conversando, e 
debatendo com a população. Hoje pela manhã recebemos a visita do Conselho 
Municipal da Saúde uma solicitação do Ver. Jorge Fagundes em conversa com 
seu Auri Costa e conversamos muito, debatemos sobre projetos que 
expressam valores bem vultosos da nossa Cidade, alguns valores inclusive já 
estão disponíveis a algum tempo para serem aplicados, mas devido a questões 
do Governo Estadual e administrações passadas o valor do objeto em questão 
da contrapartida é um pouco elevado e acreditamos que tem que haver um 
bom senso, isso ai, um trabalho articulado politicamente para ver a troca do 
objeto e em um futuro próximo nós aproveitarmos esse recurso e colocarmos 
em prática e não deixarmos ele ser devolvido ao Governo Estadual. Esse foi 
um breve relato do nosso trabalho nesta última semana, eu quero agradecer a 
presença de todos e desejar um boa noite, uma boa semana, e um bom 
retorno. Vice-presidente Ver. Jorge: Ver. Jairo dispõe de cinco minutos. Faz o 
uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jairo: Sr. 
Presidente, demais vereadores, nossas atendentes, pedido de Providencia, 
requerimentos, é tudo coisa simples para o nosso Executivo, mas sim bem 
para a nossa comunidade, das pessoas. Hoje os vereadores, e eu acredito que 
aquela reunião que tivemos com o Mauro foi muito importante que ele relatou 
com o que pode acontecer, nós automaticamente podemos ir diretamente 
aonde tem que ir e não ficar. Hoje nós fizemos a reunião com a saúde é uma 
coisa muito importante porque se já estivesse com isso ai já funcionando a 
gente ia dar pra eles para ver se a gente consegue, então eu quero dizer assim 
que os vereadores de Glorinha hoje têm muito serviço, muitos requerimentos, 
muitas coisas que não é para o vereador as vezes, que não compete ao 
Vereador e sim aos Secretários o trabalho de fazer. Porque os vereadores vê e 
tem que vir aqui fazer requerimentos, pedidos de providencias e pegar e 
mandar para fazer, eu tenho para dizer para vocês que eu nunca trabalhei 
como Secretário e sim vereador, mas se eu fosse um Secretário um dia eu ia 
ter minha agenda e ia sair pelo Município, em todos os locais e ia ver o que 
está faltando e ia anotar na minha agenda para fazer, então eu acho muito 
importante isso ai, e também a noite porque a noite é iluminação, é isso é 
aquilo, que acontece lá na nossa Praça, olha a nossa Praça está lá e a noite 



aquela escuridão. Então eu quero dizer para vocês que eu acho sim que a 
gente se empenha em uma coisa, se empenha sim para fazer o trabalho bem 
feito e é isso que nós temos que fazer, então é isso que eu quero dizer e para 
ser um bom Governo, eu sempre disse para vocês um bom Governo hoje está 
em um bom vereador, porque o vereador é quem faz as coisas para o Governo 
fazer e a população ficar bem com o Governo e com os vereadores. Sr. 
Presidente: Ver. Jorge dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: Sr. Presidente aproveitando 
o gancho, sobre o assunto do projeto da regulamentação dos taxis em Glorinha 
que realmente surgiu aquele projeto de lei que foi uma preocupação grande de 
todos os vereadores em torno daquela matéria, e eu tenho conhecimento e 
certeza de que todos se empenharam em busca de informações apesar do 
tempo bastante curto que tínhamos até o dia da Sessão, mas para a nossa 
felicidade e o bem do Município foi retirado o projeto pelo Líder do Governo o 
Ver. Almiro que também trabalhou na direção naquela época de haver uma 
conciliação entre o Executivo e o Legislativo e os taxistas de Glorinha e hoje 
nós olhando a Legislação Federal, até a Legislação do Município de Gravataí 
com uma lei recentemente aprovada pela Câmara Municipal de Gravataí e que 
foi muito discutida, segundo os vereadores de Gravataí, e os taxistas de 
Gravataí, foi discutida durante oito meses com a classe, a Câmara de 
Vereadores, o Executivo, e o Sindicato dos Taxistas, para sim nesses oito 
meses a construção de uma lei definitiva para Gravataí. E nós eu tenho certeza 
que tomamos a posição certa quando nós nos posicionamos contra a 
aprovação daquele projeto de lei naquela Sessão, matéria que poderá ser 
discutida, revista, e feita de acordo com a nossa realidade do Município de 
Glorinha para não prejudicar a classe, não prejudicar o usuário e nem a 
municipalidade. Mas também a nossa reunião com o Conselho de Saúde a 
qual eu solicitei a pedido do Conselho que queria fazer uma explanação de 
anseios do Conselho a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tinha 
o conhecimento dessas verbas, dessas obras, desses projetos que foram 
feitos, foram elaborados e não foram concluídos, não foram executados, 
porque vem a famosa troca de objeto, se pensa em alguma coisa, se busca 
recurso para determinada obra, e se troca o objeto e em determinado casos o 
Estado não permite que isso aconteça. Então nós precisamos definir e saber 
aquilo, o que realmente queremos fazer, nós queremos um posto de saúde 
central como foi projetado e perdido recurso? nós queremos um pronto 
atendimento? nós queremos uma unidade básica de saúde? oque que nós 
queremos realmente? o que nós queremos fazer? Nós precisamos definir, não 
adianta nós vir para cá e dizer que o Governo do Estado massacra os 
Municípios, que o Governo Federal massacra os Municípios e que não manda 
recurso se quando manda nós não aproveitamos, ai fica difícil. O Secretário da 
Saúde Paulo Corrêa mencionou em um momento a troca de objeto da 
construção da creche, foi trocado de local, foi trocado o projeto mas foi 
construído, e o Posto de Saúde Central o qual estava no documento lá de 2010 
não foi construído. Terminou meu tempo Presidente é uma pena, mas quero 
desejar um bom retorno as suas casas e um boa noite a todos. Sr. Presidente: 
Ver. João dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. João: Senhor Presidente, colegas vereadores, 
nossa assistência, em especial a Cátia minha sobrinha e o esposo Sandro filho 
do Ver. Almiro, sobre a reunião semana passada com os taxistas eu conversei 



com os taxistas da Cidade e sei que vai ser bem polemica essa matéria, mas 
nós temos o ano para discutir isso ai com o Executivo, para fazer essas 
reuniões para que tenha um meio termo para regulamentar esse serviço de taxi 
em Glorinha. Sobre os requerimentos que o Ver. Jairo falou é realmente a 
gente tem que fazer requerimento quando nós falamos com o Secretário e não 
é atendido, até com o próprio Prefeito só que na semana passada o Ver. Jairo 
ficou chateado quando a gente disse que era matéria vencida mas isso já 
ocorreu comigo, no ano de 2010 o Ver. Delmir deve se lembrar do fato ele fez 
um pedido eu pintei os quebra-molas num sábado eu e o Secretário e mais um 
funcionário pintamos os quebra-molas da Av. Maciel Neto nove quebra-molas 
que tem e na segunda-feira o Ver. Delmir lembra disso, na segunda-feira o Ver. 
Jairo entrou com um Requerimento ou Pedido de Providências não lembro bem 
o que foi para que fosse efetuado aquele trabalho, mas já tinha sido feito e eu 
fiz, eu e mais uns funcionários ai o Ver. Jairo vem aqui e faz, a pouco tempo 
aqui na estrada Posso do Portão estava sendo finalizada o Ver. Jairo entrou na 
Casa com um Requerimento pedindo para colocar a sinalização mas nem 
tinham concluído a obra, ai como que o Secretário tem que sair procurar não 
viu, o que tem que fazer. Sr. Presidente: Ver. Almiro dispõe de cinco minutos. 
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Almiro: Sr. 
Presidente, demais vereadores, eu quero aproveitar a oportunidade e 
aproveitar que acabou de chegar a minha nora e meu filho e que eu fico muito 
feliz e muito honrado, e mais compromissado em não dizer nessa tribuna. Eu 
quero dizer aos amigos que me parece no meu ponto de vista o Ver. Leonardo 
usando a tribuna usando os cincos minutos a que ele tinha direito que foi muito 
feliz quando fez uma explanação postura de Presidente que é muito 
importante. Nós tivemos realmente uma reunião com os taxistas que no apagar 
das luzes do ano de 2014 que o Prefeito mandou um projeto aqui pedindo 
urgência e a gente fez aquilo que já discutimos aqui, agente retirou o projeto foi 
uma luta mas conseguimos a tempo de protelar, mas eu quero dizer aos 
senhores que após a nossa reunião com todos os taxistas que ali se fizeram 
presentes e concordo com o Ver. João que vai ser muito difícil, é que vai ser 
muito mais fácil chegar um acordo com o Poder Executivo e o Poder Legislativo 
do que entre os próprios taxistas, disso vocês podem ter certeza absoluta, 
porque vocês perceberam que até no escolher as prováveis cores dos taxistas 
tiveram quatro representantes e os quatro quiseram cores diferentes, então vai 
ser muito complicado, mas evidentemente que vai caber ao Executivo e a esse 
Poder sempre levando em conta e tendo consideração com a presença dos 
taxistas para ser discutido, vai ter que se ajeitar. E quanto a Saúde nós tivemos 
outra reunião que na verdade não se avançou praticamente apesar do esforço 
do Vice-presidente o Ver. Jorge, porque o que eu não posso vereadores é que 
venha um cidadão que faz parte do Conselho Municipal da Saúde vem meio 
querer afrontar esse Poder, e esse cidadão ele tem a nítida impressão, tem a 
vontade de escancarar e aberta, de atingir o atual Secretário que é disparado, 
é mil anos luz na frente da antiga Secretária. Porque o cidadão que vir aqui que 
tiver coragem de desabonar o Paulo Correa aqui neste Município eu duvido, 
porque o Paulo está fazendo um trabalho espetacular na Secretaria da Saúde e 
se mais não faz é porque não pode, porque não tem condições de fazer, ele já 
assegurou rojão e conseguiu, o único Secretário que teve coragem de demitir 
médico que não estava cumprindo com aquilo que se propuseram ou com 
aquilo que estavam sendo remunerados pelo dinheiro do Município dos 



usuários ele mandou embora, é assim que se administra fazer com que as 
coisas encaixem nos seus devidos lugares, não adianta nós fazer demagogia, 
chega de demagogia, Glorinha não é mais para ter espaço para demagogia, se 
eu quiser vereadores e assistência trazer coisas do passado, são coisas 
catastróficas, coisas inacreditáveis que aconteceu nesse Município e por isso 
que eu digo Presidente eu tenho a liberdade e eu posso dizer porque eu 
desafio que alguém busque uma coisinha do Ver. Almiro, busquem a minha 
vida privada faço dela o que eu quiser, mas a minha vida pública tenho que dar 
satisfação ao povo de Glorinha. Então vamos parar de jogar pedra porque nós 
jogamos pedra hoje em alguém e amanhã nos buscamos e estamos se 
ajoelhando vote meu anjo vote porque eu fiz uma injustiça contigo, ai depois 
que matar chorar no velório não vai ressuscitar o morto, porque está morto. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Ademar: Sr. Presidente, senhores 
que nos assistem o parlamento senhores vereadores é para que nós possamos 
aqui discutir, e até não radicalizar, mas cobrar, cobrar porque somos cobrados 
e se alguém entende que as cobranças que fizemos possa ser atirar pedras, 
então não pode ser um parlamento, e parlamento mudo não existe, e se for 
para criticar a gente tem também  um monte de coisas, coisas sérias, mas é 
preferível você guardar, as vezes é preferível guardar né, para que em um 
momento importuno surta o efeito necessário, com relação aos taxis eu estava 
comentando com o Ver. Jorge a uma unanimidade deles, nós temos um 
Município pequeno pouco mais de maia dúzia de taxistas e uma grande 
polemica, imagina se fosse em Gravataí, como é que seria, e por isso que 
levou oito meses a tratativa lá e conciliou a todos, tanto é que no dia da 
votação foi bateção de palmas e elogios, ao Executivo e a Câmara de 
Vereadores com aquela galera toda de taxistas lotado o plenário da Câmara de 
Vereadores de Gravataí. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao 
Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: Eu não sei se o senhor se 
referiu a mim, e eu quero dizer para o senhor se o senhor tem alguma denúncia 
para fazer contra o Ver. Almiro e que sejam realmente coisas que tenham 
fundamentos que o senhor faça, e não fique deixando no ar essas indagações, 
não fica deixando digo e repito aqui vereador a minha vida particular eu faço 
dela o que eu quiser, dou satisfação para a minha família agora da minha vida 
pública dou satisfação para o povo, o senhor pode ter mas isso eu lhe 
asseguro de mim o senhor não tem, de mim o senhor não tem e se tiver por 
favor coloca na rua, coloca na rua, era isso, muito obrigado. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Ademar: Eu não sei porque Ver. Almiro se sai com essas 
palavras porque na realidade eu estava falando do Executivo, a gente não 
pode pegar as dores dos outros e todo mundo entendeu, porque não existe um 
Governo perfeito Ver. Almiro porque isso até o melhor Governo é falho, o 
melhor de todos é falho, agora o senhor tem que ter a sabedoria, a humildade 
de aceitar as suas deficiências, coisas que muitos Governos que se passaram 
por esse Município não aceitaram. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma 
parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: Nós estamos 
discutindo sobre a lei da regulamentação dos taxis em Glorinha e o Ver. Almiro 
disse que é difícil a gente conciliar uma proposta com os taxistas, mas nós 
temos a obrigação de resolvermos essa questão e os taxistas, tem que 
entender que o Poder Legislativo não pode fugir da lei federal, nós temos uma 
Lei Federal que nós precisamos obedecer e se nós fugir da Lei Maior podemos 



ser penalizados, agora nós estando dentro da Lei Federal, nós adequando da 
melhor forma possível dentro da nossa realidade do nosso Município eu acho 
que é nessa direção que precisamos trabalhar, precisamos conversar com os 
taxistas e definir se eles não se acertarem entre eles a Câmara tem a 
obrigação de definir, de colocar normas e infelizmente a Lei aprovada terá que 
ser cumprida. Mas que precisamos regulamentar, precisamos e isso é 
necessário e todos nós sabemos. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: 
Esse é um Poder fiscalizador e essa é a razão de nós estar aqui para 
discutirmos, já falei parlamento, parlar, parlar, enfim hoje nós recebemos uma 
visita do Secretário de Saúde e ele disse que nós perdemos trezentos mil 
corrigidos desde de 2010, está perdido os outros quinhentos reais corrigido 
desde de 2010 ele jogou a toalha e disse está perdido e ele deixou claro ali e 
está gravado que está perdido oitocentos mil reais corrigidos, sem contar 
quinhentos e vinte e seis que foi perdido no passado, enfim. Então o Ver. 
Almiro falou muito bem quem é que tem alguma pedra para atirar no Secretário 
e eu chamei ele de herói ali pode não estar presenta na hora em que eu estava 
falando mais eu disse é um herói, porque ele segura e mata no peito e quieto, 
porque a um marasmo lá para cima que as coisas não funcionam não adianta 
ele tocar aqui, ele está em uma velocidade e lá está em outra, e não vai 
acontecer nada nunca porque as velocidades não estão sincronizadas. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da 
palavra o Ver. José Flávio: Quero agradecer ao nobre Ver. Ademar, e venho 
a esta tribuna do aparte pois esse é um dos assuntos que eu havia relacionado 
na minha manifestação posteriormente, mas Ver. Ademar na reunião de hoje 
houve um reconhecimento da perda algo em torno de trezentos mil reais, 
originalmente em torno de duzentos lá no ano de 2005 que houve o 
reconhecimento do Secretário, e a verba de quinhentos mil reais, não porque 
houve uma prorrogação para novembro de 2015 o que é praticamente nada, 
mas eu tenho esperança vereador, eu tenho esperança que a gente consiga 
recuperar esses quinhentos mil reais para que a gente possa então dar o 
encaminhamento necessário que tanto precisamos aqui nesta Cidade. Então 
não vamos contar com esta perda mesmo que o Secretário da Saúde tenha 
praticamente admitido a possibilidade muito grande dessa perda, mas existe 
uma esperança então vamos deixar só os trezentos mil reais  que já é muito 
acachapante para não dizer outra coisa, perder verba depois de estar na nossa 
Casa é muito triste, é muito triste, e isso é muito próximo de barbeiragem 
administrativa, o mais difícil é chegar a nossa Cidade as tão necessárias 
verbas, e depois ter que devolver é muito triste. Retoma o uso da palavra o 
Ver. Ademar: Realmente foi prorrogado o prazo eu tenho consciência disso e 
ia relatar esse fato, mas devida as mudanças da construção de um UPA e 
agora um ESF, e tem que haver esse encontro, a troca de objetos, e a troca de 
local isso vai dificultar o que ele acha impossível, ele mesmo disse que é 
impossível, que está perdido, vamos lutar, não vamos esgotar as 
possibilidades. Também nesse final de ano foi prestado contas ao Tribunal de 
Contas e ficou a descoberto quarenta e cinco mil reais que ainda com as 
devoluções da Câmara que não foram poucas né, foi descoberto e não tem 
como. Com relação do Ver. Jairo ele é um vereador preocupado, tão 
preocupado que antes de terminar o asfalto lá ele já estava preocupado em 
demarcar e isso é verdade, demarcar o lugar com aquelas tartaruguinhas no 
meio, mas a empresa tinha se retirado, depois voltou e tal, tanto que houve 



cobrança nossa porque parece que a empresa parece que tinha levantado 
acampamento, e ela voltou e fez, tudo bem, mas também teve a grandiosidade 
de retirar o Requerimento no dia a pedido de nós, pedimos e ele retirou, então 
por tanto não era matéria vencida. Sr. Presidente eu peço licença para me 
retirar e peço perdão aos senhores, eu tenho um encontro as oito horas hoje 
em casa já está quase chegando e eu sou obrigado mesmo, não tem outro 
jeito, não é de costume meu mas é necessário. Muito obrigado que Deus 
abençoe a todos. Sr. Presidente: Obrigado Ver. Ademar e um bom retorno e 
agradeço a sua contribuição. Último vereador inscrito o Ver. José Flávio que 
dispõe de cinco Minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. José Flávio: Sr. Presidente quero dispensar as formalidades, 
mas também quero saudar a presença aqui dos familiares do Ver. Almiro a 
Cátia e seu esposo que além de ser um cidadão glorinhense estavam lá no 
litoral no fim de semana com a bandeira de Glorinha lá em uma empreitada em 
uma exposição de veículos antigos lá, e lá estavam eles representando 
Glorinha, eu tive a oportunidade de conversar com eles um dia antes e admirei 
o seu fusca preto que eu encaminhei os nossos parabéns ao senhor e 
encontrei lá esse glorinhense que estava presente pelo menos com a nossa 
dupla ali. Bom eu também quero dizer que é lamentável que nós viemos a 
perder as verbas em uma necessidade tão grande que estamos aonde o nosso 
orçamento a exemplo do orçamento do País e do Estado do Rio Grande do Sul 
ao invés de crescer, diminui. As projeções para 2015 serão de crescimento 
zero, ou seja não vamos crescer nada, e se mantivermos a posição zero temos 
que agradecer, porque lamentavelmente o PIB que de cinco por cento que se 
quer atingido naturalmente pela China e outros Países, nós não conseguimos 
nem se quer se aproximar. Bom então ainda sim a relevância da verba 
destinada a esse Município. Sr. Presidente: Ver. José Flávio concede uma 
parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: Ver. Flávio em 
primeiro lugar agradecer a cedência do espaço, segundo lugar a referência que 
o senhor falou da minha família que lembrou do meu fuscão preto que é 
implacável em Glorinha, ele é filho de Glorinha. Mas me ocorreu agora 
vereador que eu tinha me lembrado de uma frase, gozado né vereador como o 
Ver. Ademar critica o Governo Municipal com muito ganancia, perseverança, e 
não move uma palha para criticar o Governo Federal, pelo contrário eu tenho 
certeza, eu tenho dúvida da saída do Ver. Ademar, antes do Ver. Flávio falar 
porque ele sabe que o Ver. Flávio usando a tribuna vai bater e bater muito forte 
no Governo Federal e na Dilma o qual o Ver. Ademar é filhote, então ele sabe 
que o Ver. Flávio vai atacar ele e ele não vai mais ter argumento, porque eu 
tive coragem né vereador de dizer na segunda-feira próxima passada que eu 
votei na Dilma e errei e o que vou fazer, já errei outras vezes e errei mais uma 
vez tanto faz, também aqui no Estado até por questão do Ver. Flávio fez com 
que eu votasse no Sartori na última hora ele me convenceu, e ai o Sartori 
também dá um calote no Estado então quer dizer, não sei pra aonde o cara 
pode fugir, porque a coisa está tão feia mas tenho certeza vereador absoluta 
eu conheço o Ver. Ademar e ele ficou com medo do senhor atacar o Governo 
Federal e saiu antes. Retoma o uso da palavra o Ver. José Flávio: Nobre 
Ver. Almiro eu quero dizer para o senhor o seguinte primeiro não estou mais 
atacando a Presidente Dilma até porque sou um humilde vereador de um 
Município da Região Metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul que nós 
estamos olhando um pouco diferente, a questão não é mais a simplicidade de 



atacar a Presidente Dilma, mas a questão é que ela se mostrou incompetente 
para fazer a administração desse País, diferentemente do Governador Sartori 
que está apenas quarenta e cinco dias no Governo e que toma decisões 
buscando o acerto, e a Presidente Dilma ela insiste em errar, ela teve a 
oportunidade agora de limpar a nossa alma designando alguém para dirigir a 
maior empresa desse País que foi uma das maiores do mundo e hoje é motivo 
de vergonha mundial pois está empresa foi cometido o maior roubo da 
humanidade, patrocinados por membros deste Governo que está ai 
Governando. Então existe uma diferença muito grande entre alguém que está 
quarenta dias no Governo de alguém que está a quase quatro anos, um pouco 
mais de quatro anos cometendo os mesmos erros, e eu tenho certeza absoluta 
que no final de quatro anos quando nós terminarmos aqui eu vou agradecer o 
seu voto e o senhor vai ter orgulho dele, eu continuo acreditando no 
Governador Sartori, até porque nós não temos alternativas. E a Presidente 
Dilma nós precisamos que ela saia imediatamente daquela cadeira, que deixe 
aquela cadeira livre para alguém do bem, alguém que queira realmente 
governar esse País do zero, eu não vou dizer aqui nome de ninguém, vai surgir 
alguém nós temos gente que queira, agora também sabemos que não é ela. 
Ver. Almiro porque eu não vou mais atacar a Presidente Dilma? Porque ela não 
merece mais o ataque, ela mentiu a esse povo brasileiro quando disse que não 
iria mexer em programas sociais em agosto do ano passado ou seja antes do 
primeiro turno já estava tudo definido, o corte do seguro desemprego, o corte 
na pensão, e o corte no PIS e no PASEP, e para encerrar não quero passar o 
tempo, quero convidar a todos que aqui estão que convide seus familiares para 
o dia quinze de março as dezesseis horas nós faremos uma movimentação 
aqui nesta Cidade apoliticamente sem participação de política por que antes de 
sermos políticos somos contribuintes cidadãos, nós estaremos reunidos aqui 
em Glorinha para dizer ao Brasil que nós não queremos que aconteça o que 
está acontecendo, ou seja não é um desagravo é simplesmente mostrar ao 
Governo Federal que nós somos do bem e por ser do bem não somos idiotas. 
Muito obrigado. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores inscritos nas 
explicações pessoais, encerro a presente Sessão e agradeço a presença de 
todos, e convido para a próxima Sessão Ordinária que será dia dezenove de 
fevereiro de dois mil e quinze ás dezoito horas que será na próxima quinta-feira 
devido ao feriado de carnaval, aqui no Plenário José Marques Cardoso na 
Câmara Municipal de Vereadores. 
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