
Ata n° 001/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, 
realizada no dia dois de fevereiro de dois mil e quinze (02/02/2015), às dezoito 
horas (18h), na Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nº 23.990, 2º andar, 
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: boa tarde a 
todos, agradeço a presença da nossa assistência, hoje dois de fevereiro de dois 
mil e quinze, daremos início a primeira sessão ordinária deste ano Legislativo, 
solicito ao meu 1º secretário que faça a leitura de um versículo bíblico. 1º 
Secretário: Sr. Presidente, peço a permissão para o senhor para fazer a leitura de 
dois versículos bíblicos excepcionalmente na data de hoje. E o primeiro está lá no 
livro de provérbios, capitulo 29, versículo 2, que diz o seguinte: “quando os 
honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam o povo 
reclama.” Dando continuidade Sr. Presidente, também logo abaixo, proverbio 29/4, 
diz o seguinte: “quando o governo é justo, o País tem segurança, mas quando o 
governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça.” Muito obrigado. Sr. 
Presidente: obrigado 1º Secretário, Vereador Flávio Soares, também devo deixar 
registrado colegas Vereadores, o resumo do nosso trabalho no mês de Janeiro, 
referente a Comissão Representativa, aonde nos reunimos as quatro semanas, 
uma vez por semana, toda semana com participação pruri e partidária dos 
Vereadores da Mesa. Aonde discutimos e deliberamos sobre todos os ofícios e 
correspondências legais de todas as esferas Municipais, Estadual e Federal. Que 
a Câmara Municipal de Vereadores recebeu, no período de recesso. Quero 
agradecer a presença de todos os Vereadores, e colocar em discussão a Ata da 
Sessão Ordinária 046/2014. Coloco em votação a ata da Sessão Ordinária 
046/2014 de 15 de dezembro de 2014. Os Vereadores que concordam 
permaneçam como se encontram os contrários manifestem-se. Aprovado por 
unanimidade. Colocar em discussão a Ata da Sessão Ordinária 047/2014. 
Coloco em votação a ata da Sessão Ordinária 047/2014 do dia 30 de 
dezembro de 2014. Os Vereadores que concordam e aprovam permaneçam 
como se encontram os Vereadores que discordam manifestem-se. Aprovada a 
Ata 047/2014 por unanimidade. Peço ao 1º Secretário Vereador Flávio Soares, 
que faça a leitura dos Expedientes Recebidos da nossa Sessão Ordinária. 1º 
Secretário: Expedientes Recebidos da Sessão Ordinária de 2015: Projeto de 
Resolução Nº 001/2015 de autoria da Mesa Diretora, Requerimento Nº 001/2015 
de autoria do Ver. José Flávio Soares, Pedido de Providência Nº 001/2015 de 
autoria do Ver. Jorge Fagundes da Silva, Pedido de Providência Nº 002/2015 
de autoria do Ver. Jairo Assis da Silva. Sr. Presidente, estes são os Expedientes 
Recebidos. Sr. Presidente: obrigado 1º Secretário, peço que faça a chamada 
para inscrição dos mesmos. 1º Secretário: Ordem de inscrição para uso da 
palavra dos Expedientes Recebidos, na seguinte ordem, Vereadores do: PTB, 
PMDB, PSDB, PSD, PDT e PP. Presidente encontra-se dois Vereadores inscritos. 



Sr. Presidente: Ver. Ademar de Oliveira tem cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente aos Expedientes Recebidos o Ver. Ademar de Oliveira: Sr. 
Presidente, Srs. componentes da Mesa, Srs. Vereadores, nossas secretárias, 
nosso assessor jurídico, Srs. Que se fazem presente aqui na nossa primeira 
sessão do ano, muito obrigado. Sr. Presidente, nós temos um Projeto de 
Resolução, de qual autoria, que mexe no nosso Regimento Interno, 
especificamente no art.: 160, e que transforma altera o recebimento de matérias 
até 7hs antes. O que acontecia ano passado, e já fazem muitos anos, os 
Vereadores e eu próprio chegávamos na última hora, e pedíamos tal matéria ao 
nosso assessor jurídico. O assessor jurídico digitava a matéria ali, ainda com a 
presença de dois ou três Vereadores ali, numa sala pequena. E após digitada a 
matéria, ela ia para as meninas para fazer a pauta, entregar na mesa para cada 
Vereador. O que acontecia, é que as vezes chegava a hora da sessão, e a pauta 
não estava pronta. Talvez não fosse culpa só das meninas, das nossas 
secretárias, mas sim de nós mesmos, Vereadores. Que não respeitávamos até o 
Regimento Interno e que agora está puxando para trás em 7hs, e dando uma 
oportunidade dos Vereadores receber a pauta 3hs antes da sessão. O que é muito 
importante, a disciplinação do horário. Então esse projeto de resolução vem aos 
anseios que os Vereadores que tanto reclamavam e que não tinham tanta razão 
porque eles mesmo infligiam as regras. Assim sendo vamos cumprir as regras o 
que está no Regimento, vamos obedecer para que as coisas fluem, muito 
obrigado. Sr. Presidente: obrigado pelas considerações Ver. Ademar de Oliveira. 
Próximo Ver. Jorge Fagundes dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente as Expedientes Recebidos o Ver. Jorge Fagundes: Sr. Presidente, 
nossa assistência, quero saudar aqui a todos, mas especial os nossos ex- 
Vereadores, presentes aqui, nosso ex- Prefeito Dorival, Jornal de Glorinha, e 
demais pessoas num Plenário tão qualificado como nosso hoje. Mas quero 
parabenizar primeiro nosso Ver. Flávio Soares, 1º Secretário, pelos versículos 
bíblicos lido nessa sessão. Bem pertinentes ao ato e ao momento em que 
vivemos. Sobre a mudança do nosso Regimento Interno, onde comentou o Ver. 
Ademar, muitas vezes nós na intenção de fazermos os trabalhos desta casa 
fluírem mais rápidos Ver. Ademar nós desobedecemos até a Lei que nós mesmos 
criamos que é o nosso Regimento Interno, e até as vezes a nossa Lei Orgânica. 
Mas chega um momento que é preciso dar um passo atrás e fazer algumas 
revisões, que é preciso, os prazos, de estudos e até o parecer das comissões que 
normalmente nos estávamos dando os pareceres das comissões durante a 
sessão, ou até mesmo na hora do início da sessão. O que nós sabemos que o 
nosso Regimento Interno não diz isso. Então nós precisamos revisar, todas essas 
questões e adequar o nosso trabalho a Lei e não adequar à Lei ao nosso trabalho, 
nós aqui o Vereador, o Presidente apresentou o trabalho da Comissão 
permanente, o que nos 40 dias de recesso, que na verdade não foi recesso, 
porque nós tivemos uma função, tivemos uma Sessão extraordinária no dia 30, 
tivemos várias reuniões na Câmara pertencentes aos trabalhos da Comissão, o 
qual apresentado pelo Presidente, e hoje estamos iniciando a nossa 1ª Sessão 
Ordinária, do ano de 2015. E hoje não temos nenhuma matéria do Executivo, 
ainda apresentada este ano, mas estamos apresentando alguns trabalhos hoje a 
nova mesa da Câmara e estamos iniciando um ano e pedimos a Deus a proteção, 



e que ilumine as nossas mentes para que sejamos cautelosos e inteligentes o 
máximo possível, para ter um ano legislativo, com muito sucesso. E apreciando 
todas as matérias de hoje, agradeço a presença de cada um de vocês. Sr. 
Presidente: obrigado Ver. Jorge Fagundes, não havendo mais Vereadores 
inscritos para os Expedientes Recebidos, passamos para a Ordem do Dia. Nesta 
Sessão de hoje não temos Projetos do Executivo, passamos então para os 
Requerimentos e Pedidos de Providências dos colegas Vereadores. 
Requerimento de Nº 001/2015 de autoria do Ver. Jose Flávio Ckless Soares, 
Vereador se dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao 
Requerimento de Nº 001/2015 o Ver. Flávio Soares: Sr. Presidente em seu 
nome quero saudar a todos os pareôs desta Casa, quero saudar aqui também o 
nosso grupo de colaboradores, os funcionários desta Câmara, que nos dão 
assistência para nosso trabalho, e também saudar o ex-Prefeito, que nos dá o 
prazer, de sua companhia e também ex-Presidente desta Casa, senhoras e 
senhores e visitantes dessa Casa, agradecer os nossos amigos, quero agradecer 
o Ver. Paulo Ferreira, que eu nunca canso de dizer uma das maiores autoridades 
em direito eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul e quem sabe até do Brasil, 
nos dá o prazer da sua cia também, e saudar também de uma forma especial aos 
meus familiares que vieram aqui nos prestigiar, nesta primeira Sessão da 
Legislatura do ano de 2015. E Presidente eu estou bastante emocionado até, 
porque pela primeira vez nesta Legislatura que início em 1º de janeiro de 2013, o 
Município de Glorinha tem em sua Mesa a maioria das bancadas eleitas pelo povo 
de Glorinha. Nós estamos exatamente, nós temos 6 bancadas na Câmara e 
estamos com 4 bancadas hoje na mesa. E quem lembra da 1ª Sessão do ano, lá 
na nossa pose, que eu já reclamava disso, a mim eu fazia a honra de ser parceiro 
de qualquer um dos Vereadores que não estão na mesa, e agora o Ver. Almiro 
sabe como Presidente que foi naquele 1º ano, agora uma coisa que eu não abro 
mão é da pluralidade dos membros desta Casa, porque nós representamos a 
maioria dos contribuintes dessa Casa, estou fazendo essa menção dentro do meu 
expediente porque já vou agora defende-la. Não podia deixar de citar isso ai, e eu 
volto a dizer eu não faço absolutamente nenhuma menção a quem quer que 
compunha a mesa, eu quero dizer que pela primeira vez isto está acontecendo na 
cidade de Glorinha, nesta Legislatura. O meu Requerimento Sr. Presidente, ele 
vem buscar o seguinte, eu quero que a RGE destaque um grupo de pessoas 
munidos de equipamentos, veículos para que façam os reparos na rede elétrica do 
nosso Município dentro de uma situação normal que nós merecemos receber o 
reparo. O que acontece hoje Ver. Almiro, estamos a 24km do primeiro 
atendimento, casualmente na cidade mãe que é Gravataí. E sempre, sempre 
segundo plano. E eu vou citar um caso específico, ocorrido no fim de janeiro, de 
dezembro onde nós aqui tivemos uma falta de energia numa determinada rua aqui 
do centro, na sexta feira por volta das oito da noite, e o atendimento só foi feito 
quase dez horas, 22hs da noite de sábado. E o atendimento Sr. Zequinha sabe o 
que era, a conexão no transformador, daquela bananinha para gerar energia. E a 
nossa comunidade ficou 24hs sem energia naquela rua, porque nós não temos um 
atendimento que nos de a sustentação na hora que nós precisamos. Então eu 
peço o apoio de todos os Vereadores, faço questão inclusive de não fazer a 
entrega deste Requerimento, via correio, eu faço questão de que a gente vá 



entregar na mão do diretor lá. Ou de quem quer que seja. Pois eles são 
prestadores de serviços, e tem que prestar serviços. Porque nós não temos o 
direito de descontar do serviço não prestado, concedo uma parte ao meu caro. Sr. 
Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da 
palavra referente ao Requerimento Nº 001/20115 o Ver. Ademar: Obrigado 
pelo aparte, Ver. Flávio desde 1996, nós viemos lutando, já faz quase 10 anos, 
depois a CEE foi vendida né, a parte de Gravataí pelo menos para a RGE, 1999 – 
2000, tivemos reuniões aqui na Câmara, para que eles pudessem colocar uma 
equipe disseram que era inviável, e disseram que qualquer situação em 4hs 
estaria resolvido. E eles vem dizendo isso em todas as reuniões que se 
sucederam de 2000 pra cá. Ver. Almiro sempre se faz presente e sabe que eles 
falam isso. Mas nós sabemos também que nós temos um Município bastante 
extenso e uma área rural. E é preferível primeiro eles fazerem o serviço nas áreas 
mais conglomerados que é no centro de Gravataí, e nas vilas do que atender lá o 
Ibiraçu por exemplo, que chegou a ficar três dias sem luz lá e que as pessoas 
ligam para nós Vereadores para que se tenham a possibilidade de trazer uma 
equipe e colocar. E até eles falaram mais ainda, em colocar uma equipe lá no 
Maracanã, eu tive muita dificuldade de trazer para Glorinha, imagina lá no 
Maracanã. Mas é uma realidade, a poucos dias atrás Vereador, eu falei com a 
Poliana diretora regional, e falei sobe esse assunto pra ela, e está nas redes 
sociais esse encontro meu com a Poliana, outras questões que eu fiz e coloquei 
também nas redes sociais. E eles fazem aquele jogo, e nós vamos passar a exigir, 
exigir uma pequena caminhonete aqui com pelo menos dois, duas pessoas é uma 
empresa rica que pode manter um município todinho com apenas uma 
caminhonete. Eu agradeço senhor Presidente pela passagem do tempo e a 
cedência do espaço. Obrigado. Sr. Presidente: Ver. Flávio Soares concede uma 
parte ao Ver. Almiro Mödinger. Faz o uso da palavra referente ao Requerimento 
Nº 001/20115 o Ver. Almiro: obrigado Ver. Flavio, e eu quero primeiramente 
parabenizar a nova Mesa, e torcer para que nós tenhamos um ano com bastante 
sucesso, colhendo tudo aquilo que nós almejamos, e que nós planejamos. Ver. 
Flávio, o seu Requerimento, vem muito em boa hora e até posso dizer com 
certeza até com um pouco de atraso. E esse atraso eu também me incluo e posso 
dizer que fomos um pouco negligentes, Ver. Flávio eu tenho aqui, dez contas de 
luz, são todas da comunidade do Maracanã. Vejam os Srs. e as Srs.ª, que em dez 
dias eles tiveram falta de luz, oito dias. E sábado uma consumidora me ligou que 
aumentou para nove dias. Quer dizer, eu estou pleiteando, com a solução deste 
problema Vereador, com a RGE, e nesse intervalo mas não é que faltou luz, e 
mais uma vez as pessoas me ligaram e eu disse: - olha o que eu posso fazer eu 
estou fazendo. E a pessoa que ficou responsável, a dona Poliana está de férias, 
retorna nesta próxima segunda feira. Então eu vou procurar tratar diretamente 
com ela, porque, no bem da verdade a comunidade nos agridem porque no bem 
da verdade as pessoas acham que a gente tem uma varra magica e podemos 
solucionar todos os problemas. Nós podemos fiscalizar e denunciar, implorar, 
solicitar, fizemos qualquer coisa, para resolver. Agora não nos resta, o que eu digo 
para eles é que se não tivermos solução, vamos tomar aquele caminho. Eu vou 
tomar aquele caminho meu caro Vereador. O caminho de fazer uma denúncia no 
Ministério Público, e fazer com que eles cumpram, porque eles têm só uma 



ferramenta para quem não paga sua fatura. Eles cortam o seu fornecimento. 
Agora o cidadão, faz o que? Só gritar, praguejar, pedir socorro, quando não tem o 
fornecimento daquele produto que eles pagam e pagam muito bem. Muito 
obrigado Vereador tens o meu apoio na integra do seu Requerimento. Sr. 
Presidente: Ver. Flávio Soares concede uma parte ao Ver. João Soares. Faz o 
uso da palavra referente ao Requerimento Nº 001/20115 o Ver. João Soares: 
obrigado pelo aparte Ver. Flávio Soares, parabéns pelo seu Requerimento, e lhe 
dizer, tomará a Deus que a RGE, bote uma equipe aqui no município. Mas a 
desculpa deles eu já sei o que eles vão dizer, se desligou a chave de um 
transformador a caminhonetinha pode ir lá e troca o fusível e religa, caio um poste, 
vai ter que vir um caminhão de transporte do município de Gravataí. Aconteceu 
duas vezes no meu vizinho lá, veio a caminhonetinha desligou o transformador a 
fase que ainda tinha, no outro dia que o caminhão veio para trocar o poste. Então 
a desculpa deles que não tem viabilidade técnica. Mas não vamos nos entregar, 
vamos lutar para que haja melhorias. A informação que eu tenho Ver. Almiro, que 
na próxima quinta feira vem um Engenheiro da RGE a Glorinha, para tentar dar 
uma satisfação na Casa de Campo, Passo Grande aquela rede ali que está 
sempre faltando e no Maracanã que também é terrível lá. Eu sei através de 
moradora que me procurou lá, então eu espero que de algum resultado esse 
pedido, e tomará Deus que tenha êxito esse Requerimento. Sr. Presidente: Ver. 
Flávio concede uma parte ao Ver. Jairo. Faz o uso da palavra referente ao 
Requerimento Nº 001/20115 o Ver. Jairo: obrigado pelo aparte Vereador, sobre 
o teu Requerimento em questão com a RGE, eu fiz um Requerimento em 2007 e 
eu recebi um oficio da RGE que eles só colocam caminhonete com dois em 
Município, que ultrapassa 10 mil habitantes, então Glorinha não tinha ainda, tinha 
7 mil, 8 mil. Então a partir de 10 mil é que eles iriam fazer este trabalho. Mas pode 
contar com meu voto, tomará que eles venham. Meu muito obrigado. Retoma o 
uso da palavra o Ver. Flávio: eu quero agradecer aos Vereadores que me 
apartearam, me ajudando a ilustrar o nosso Requerimento, e dizer senhores que 
nós não podemos de maneira alguma nos acomodar. A RGE é uma empresa que 
adquiriu direitos e disse que atenderia as demandas dessa cidade e de vários 
outros municípios deste estado. Presidente, o que eu quero dizer é que não 
podemos de maneira nenhuma baixar a guarda, porque o que nos interessa é o 
nosso cidadão contribuinte, e não obstante uma parte do governo do federal estar 
faqueando o País, todos os dias, todas as horas, e a partir de ontem começou a 
faquear mais uma vez, nós precisamos se não resolver, nós precisamos ir lá na 
frente da RGE, para fazer com que eles venham a Glorinha nós atender, como 
eles disseram que iriam nos atender, quando assinaram um contrato de prestação 
de serviço com essa cidade e tantas outras. A letargia vai nos matar, se nós 
começar a aceitar tudo que está acontecendo neste País, inclusive em Glorinha, 
no que diz respeito a RGE, vão nos matar. Porque só falta isso, porque nos 
roubando já estão. Muito obrigado. Sr. Presidente: colocamos em votação o 
Requerimento Nº 001/2015 de autoria do Ver. Jose Flávio Soares, Vereadores 
que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se 
levantando-se. Aprovado por unanimidade. Seguindo nossos Expedientes, 
Pedido de Providência Nº 001/2015 de autoria do Ver. Jorge Fagundes da Silva, 
o mesmo dispõe de cinco minutos. Ver. Jorge, antes da sua fala, gostaria de 



registrar e agradecer a presença do Ver. Paulinho da Farmácia, de Gravataí, e do 
Presidente do Poder Legislativo, do município vizinho Ver. Juarez Souza. Gostaria 
e solicito conforme prevê no nosso Regimento Interno art.: 151 § 2º, que dois 
Vereadores conduzissem os Vereadores para se fazer junto conosco nesta 
sessão. Ver. Flávio e Ver. Jairo por gentileza. Ver. Paulinho peço desculpas que 
nossa mesa é um pouco pequena, mas se o Sr. puder se fazer presente e sentar 
na primeira fileira aqui, para nos prestigiar será um prazer. Continuando o nosso 
Expediente, passo a palavra para o Ver. Jorge Fagundes. Faz o uso da palavra 
referente ao Pedido de Providência Nº 001/2015 o Ver. Jorge Fagundes: 
obrigado Presidente Leonardo, quero antes de defender a minha matéria, saudar 
as autoridades de Gravataí o Presidente Juarez, o Ver. Paulinho, a matéria que 
trago ao Plenário Pedido de Providência, nós somos indagados e procurados para 
resolver os anseios da nossa população, nesse Pedido de Providência que faço 
endereçado a Vigilância Sanitária e ao Executivo Municipal, em frente a empresa 
Fibraplac, trouxe ao meu conhecimento um comerciante que está instalado bem 
em frente, dizendo ele, que quando ele quando na instalação do seu 
estabelecimento, a Vigilância Sanitária lhe fez uma visita, exigindo que o 
estabelecimento estivesse dentro das normas legais para ser aberto, e que ele 
cumpre uma série de normas exigidas pela Vigilância  Sanitária do Município de 
Glorinha. Eu estive verificando em loco, existe lá um valo de esgotamento de 
águas, que deve estar com algum entupimento que está juntando uma água, e 
que a proliferação de mosquitos esses locais acabam vindo de encontro a nossa 
preocupação com a saúde pública do nosso município. Então, através deste 
Pedido de Providência contanto com apoio dos pares da Casa e o empenho do 
Prefeito Municipal e da Vigilância sanitária de resolver de uma vez por todas, 
aquele problema, porque lá é um local que as pessoas se alimentam no dia a dia, 
os funcionários da Fibraplac e todo pessoal que ali circulam no dia a dia, então eu 
peço o apoio dos pares da Casa e também contado com o apoio do Executivo 
Municipal e da Vigilância Sanitária, para tomar essa Providência, para que 
possamos estar prevenindo a saúde pública e proporcionando um bem estar 
aquelas pessoas que ali circulam todos os dias. Conto com os pares da Casa para 
essa preposição, muito obrigado. Colocamos em votação o Pedido de 
Providência Nº 001/2015 de autoria do Ver. Jorge Fagundes da Silva, Vereadores 
que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se 
levantando-se. Aprovado por unanimidade. Pedido de Providência Nº 
002/2015 de autoria do Ver. Jairo Assis da Silva, o mesmo dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente ao Pedido de Providência Nº 02/2015 
o Ver. Jairo: boa tarde Sr. Presidente, nosso público que está presente neste 
momento, Vereador de Gravataí Paulinho, o ex Prefeito Nenê, Rosane, a todos 
vocês o meu boa noite, Jornal de Glorinha, Dr. Paulo, o nosso Jurídico Dr. 
Adriano, venho nessa Tribuna defender um Pedido de Providência ao executivo 
Municipal que seja efetuada a pavimentação das ruas Moggi Marcos dos Reis, 
Benjamim Soares e Imperador Pedro Soares, localidade do loteamento Bela Vista, 
nos termos do Requerimento Nº 020, veio defender esse Requerimento por uma 
questão, dia 20 de fevereiro de 2014, eu fiz um requerimento e aquelas 4 ruas já 
estavam previstas para fazer pavimentação, então venho a essa Tribuna, quero 
contar com os pares da Casa, a todos. Sr. Presidente: Ver. Jairo concede uma 



parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra referente ao Pedido de Providência 
Nº 02/2015 o Ver. Almiro: Ver. Jairo eu sei o tamanho da sua preocupação, mas 
também não é menos preocupação que os demais Vereadores, mas eu lhe peço 
por uma questão de coerência que o Sr. não leve adiante a sua preposição, 
porque seria uma injustiça até com nós do PP, porque estas ruas já estão até com 
os projetos em andamento, só falta fazer a Licitação da Obra, isso é uma Emenda 
do Deputado Jeronimo que é do meu partido, Deputado que eu trabalhei para ele, 
que ele nos presenteou não só a bancada do PP, mas toda aquela comunidade, 
eu acho que o Sr. trabalhar em cima de uma matéria que já está sendo executada, 
e levado adiante, muito próxima a ser executada, é demagogia Vereador. Isto é o 
Sr. querer assumir, o papel e a grandeza de quem conseguiu, eu peço por favor 
Vereador, aqui nessa Casa, já foi muitas preposições desse Vereador que eu 
constatei que já estavam em andamento, eu retirei por uma questão de grandeza, 
eu espero que o Sr. faça o mesmo, porque isso não é bonito para nós Vereadores. 
Nós temos que vender o peixe que nós pegamos, e não o peixe que outros 
pegaram. Por favor tenha essa grandeza, era isso meu muito obrigado. Sr. 
Presidente: Ver. Jairo concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra 
referente ao Pedido de Providência Nº 02/2015 o Ver. João: obrigado pelo 
aparte Ver. Jairo, só para lhe corrigir o nome da Rua é Vereador Pedro Moacir 
Soares e não Pedro Soares. Esse projeto já foi feito pela Secretária do Governo, 
pela parte de Engenharia, está prontinho, 25/02 será entregue para Denise da 
Caixa Econômica Federal para aprovar e liberar a verba. Isso é matéria vencida, o 
Sr. já fez esse Requerimento lá no ano de 2014, em fevereiro se não me falha a 
memória, então já está pronto o projeto e vamos votar em cima de matéria 
vencida. O Sr. já nos questionou aqui sobre matéria vencida, e o Sr. votou contra, 
então acho que o melhor seria o Sr. retirar esse Pedido de Providencia que seria 
bem melhor para nós Vereadores, e não esquecendo que o Deputado Jeronimo 
fez 700 e poucos votos aqui em Glorinha, que ele nos presenteou também com 
aquelas três ruas ali, com uma emenda de 150 mil reais para fazer aquela obra. 
Muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Jairo: Ver. Almiro e Ver. João, 
eu estou colocando uma matéria minha, uma matéria que não é de outro 
Vereador, se eu estivesse colocando uma matéria de qualquer outro Vereador 
aqui, mas eu estou votando uma matéria que eu já venho lutando a tempos por 
isso aqui. Agora todos os Vereadores são livres, eu sempre disse que cada um de 
nós somos livres, que façamos Projeto, Pedido de Providencia, Requerimento e 
também somos livres no voto, quem quiser votar favorável vota, e quem quiser 
votar contrário pode votar, porque que não? Eu estou pedindo para votar 
favorável, mas eu não posso ir contra essas pessoas né. Sr. Presidente: Ver. 
Jairo concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra referente ao 
Pedido de Providência Nº 02/2015 o Ver. Ademar: obrigado pelo aparte Ver. 
Jairo, na realidade segundo o Ver. Almiro e Ver. João existe uma verba para 
pavimentação destas ruas, essas ruas estão no plano de Governo de 2010. Nós 
estamos em 2015 então já faz algum tempo e a poucos dias atrás, eu sempre 
recorro a estas situações, saiu uma matéria no Jornal. Primeiro nós aprovamos 
aqui um PL onde dava condições para o Município efetuava um convenio com a 
CEF, na verdade retirar um empréstimo com a CEF, de um milhão de reais, para a 
pavimentação da avenida principal aqui. Na próxima edição do jornal, saiu lá, uma 



matéria aonde um político disse que conseguiu com o Deputado dele um milhão 
de reais, Ver. Jorge conversando com o Prefeito, mas então conseguiu dois 
milhões? O Prefeito deu uma risadinha, a matéria foi votada aqui, não foi 
conseguida por Deputado, e é por essas e outras, que a gente não pode ficar na 
mão, como foi o caso de ensino e educação, e eu fujo um pouquinho Sr. 
Presidente, tem correlação de fatos, ensino de legislação de transito nas escolas. 
E quando vem um oficio recebido, pela nossa Secretária da Educação dizendo 
que já estava fazendo. E conversando com o único professor que tinha feito o 
curso para dar aula esse ensino, eu sou dou aula na Álvaro Ferrugem, nas outras 
não, claro que até hoje não estão dando nas outras. Porque só aquele leciona lá, 
e é por essas e outras Vereador Jairo que o seu Requerimento procede, que bom 
que nós, peque por excesso, se vão fazer que bom, a população que vai ficar ali, 
beneficiada, com essa pavimentação, e nós temos que trabalhar voltado para o 
povo. Muito obrigado. Sr. Presidente: Ver. Jairo concede uma parte ao Ver. 
Delmir. Faz o uso da palavra referente ao Pedido de Providência Nº 02/2015 o 
Ver. Delmir: obrigado Ver. Jairo pelo aparte. Ver. Almiro, é muito engraçado as 
coisas aqui na Câmara de Vereadores, ano passado o Ver. Ademar, todo 
Requerimento que o Ver. Jairo, entrava aqui, o Ver. Ademar era contrário. Que 
coisa interessante isso, e agora ele é o primeiro a ir lá da força para o Ver. Jairo. 
Mas Ver. Jairo, como está tudo licitado, este dinheiro está pronto, sempre foi de 
praxe da Casa e o Ver. Ademar sempre foi um que trabalhou por essa praxe, para 
que um Requerimento efetuado que o Vereador retire. Eu acho de bom tom para o 
Sr. retirar esse projeto, esse Requerimento porque a obra vai sair, então é isso 
muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Jairo: Ver. Delmir, eu disse que 
e volto a repetir nessa Tribuna, não é para matéria de outro Vereador, se fosse eu 
retirava. É uma matéria que já faz tempo que eu venho lutando por isso, 
pavimentação das Ruas de Glorinha, então quero dizer assim, que bom, que bom 
que vai sair, que bom para aquele pessoal de lá. Então eu quero dizer assim, só 
tem a agradecer se vai sair essa pavimentação. Sr. Presidente: Ver. Jairo 
concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da palavra referente ao Pedido de 
Providência Nº 02/2015 o Ver. Flávio: quero agradecer ao nobre Ver. Jairo, pela 
oportunidade de trazer as informações do presente Requerimento, já foi aqui 
colocado pelos Vereadores que anteciparam o aparte e eu reconheço que é da 
ritualística desta Casa, e também direito deste Vereador, requerer e eu gostaria de 
acrescentar também, bem a bem da verdade, que decorrem-se 31 dias do mês de 
janeiro, e que essa obra não foi licitada. Ela não foi licitada. Eu acompanho os 
editais da Prefeitura e essa obra não foi licitada, o que existe é uma designação 
do nobre Deputado Jeronimo, que aliás é muito trabalhador por Glorinha, e tem 
todo nosso respeito. Mas nós não podemos inverter posições, a obra não foi 
licitada. Então ela ainda é uma intenção, gostaria de acrescentar isso, porque aqui 
o Plenário repleto, levasse a ideia real e verdadeira. Mas Ver. Jairo, eu gostaria 
que essa obra estivesse sido licitada, inaugurada em 24hs. Porque daí eu teria 
certeza que esse povo dali, fosse de novo algo de mentira, porque essa rua já 
foram mentiras e mentiras. Teve uma vez numa eleição que eles correram lá e 
fizeram um calçamento, para engrupir essas pessoas, mas gostaria que fosse em 
24hs concluída para que mais uma vez aquele povo não fosse algo de mentira. 
Era isso, muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Jairo: quero 



agradecer a todos aqui, e era isso, deixo aqui meu Requerimento e quem quiser 
votar favorável vota. Sr. Presidente: Colocamos em votação o Pedido de 
Providência Nº 002/2015 de autoria do Ver. Jairo Assis da Silva, Vereadores que 
concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se 
levantando-se. Aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrário. Não 
havendo mais Expedientes na Ordem do Dia, passamos para as Explicações 
Pessoais. Mas antes colegas Vereadores peço licença a todos, para conceder 
cinco minutos ao Presidente do Poder Legislativo de Gravataí, nosso município 
vizinho, nosso município mãe. Ver. Juarez o Sr. tem cinco minutos para 
compartilhar conosco. Faz o uso da palavra o Presidente do Poder Legislativo 
de Gravataí, Sr. Juarez Sousa: obrigado, boa tarde a todos, Sr. Presidente, 
demais componentes da Mesa, demais Vereadores, assistentes, é uma satisfação 
estar aqui nessa Casa, e o interessante que a nossa disputa lá, aconteceu que 
nem aqui, Ver. Leonardo, a gente se conversa seguido, o processo foi o mesmo. 
Sou do PMDB, mas não tenho o apoio do Prefeito, também existia um acordo que 
lá no meio do ano a gente desacordou, quebrou o acordo. E a gente disputou lá, e 
acabou ganhando com o voto da oposição. Mas acho que isso faz parte, de 
acordo com a democracia, isso ai, é o Poder Legislativo, o Poder Legislativo tem 
que ser independente do Poder Executivo, embora independente mas tem que ser 
harmônico. Quero cumprimentar meu vice Vereador que está aqui, Ver. Paulinho, 
suplente de Deputado para quem não sabe ele concorreu a Deputado hoje, o vice 
Prefeito nenê meu amigo, meu apoiador, o representante da Sogil, é uma 
satisfação enorme, a gente o Poder Legislativo de Gravataí estar aqui num 
município filho, eu sou um cara emancipacionista, a gente tentou emancipar o 
Parque, e hoje não consegue mais até porque por uma situação de arrecadação, 
hoje o município não tem mais condições de emancipar, e criaram uma lei, 
complicando as emancipações. Vocês imaginem, se vocês fossem Gravataí, eu 
sempre dou o exemplo de Glorinha, foi um achado ter emancipado, muita gente 
que é contra a emancipação, eu digo vão lá na Glorinha e dizem para voltar para 
Gravataí, e veem se vocês não saem correndo da Glorinha. Então é uma 
realidade é muito importante, eu gostei da discussão, lá em, Gravataí também 
acontece, tem que ter discussão, o Poder Legislativo não é uma Casa que só vem 
para dizer o Amem, acho que a discussão faz parte do Poder, nos Vereadores que 
gostamos dessa lida política, gostamos também desta discussão. E lembrando 
que o Ver. Miro foi já meu oponente lá, Vereador em Gravataí, o Miro, aqui vocês 
chamam de Almiro, mas lá para nós era Miro, já disputamos eleição, ele tinha um 
eleitoral muito grande ali, ali na região da Caveira, e eu sou dali, disputamos 
eleição, eu sou antigo né, parece que sou novo, mas sou um cara antigo né na 
política, já concorri até a vice Prefeito de Gravataí, fui Vereador lá em 92 a 96, 
depois fiquei fora, perdi várias vezes, troquei de partido, e hoje voltei a ser 
Vereador da cidade de Gravataí, o segundo Vereador mais votado. Fiz 3.291 
votos, até compara fiz mais votos que o Prefeito aqui da Glorinha, mas isso faz 
parte né, porque aqui também, um Vereador que faz aqui, seus 200 votos porque 
aqui a realidade é outra. A realidade de vocês é diferente, da nossa, a gente 
vendo vocês discutir emendas de Deputado. Um Deputado, que faz uma emenda 
pro município de vocês tem retorno, e um Deputado que faz uma emenda para um 
município igual ao nosso não tem retorno. Até mesmo os município menor, tendo 



mais agraciados com as emendas de Deputados do que os maiores. Por isso que 
eu defendo a tese da emancipam de municípios menores, são subdesenvolvidos 
que os maiores. Como por exemplo Alegrete, é o maior município do RS, e é um 
município pobre, porque tem muito território e não consegue ter essas discussões. 
Então o pessoal só sai e só se decidi, as coisas na política, então vocês estão de 
parabéns por tomar, a gente pode desejar a Mesa e aos Vereadores que a gente 
não viu, infelizmente é no mesmo dia que a gente toma pose, todos os Vereadores 
tomam pose juntos. Também quero convidar vocês, nós não temos esse ato de 
pose, e fazer até um salgadinho, nós não temos essa regalia, mas amanhã é a 
primeira sessão nossa lá também da nova mesa, então vocês estão convidados 
as 17 horas e não tem hora para terminar, como aqui também. Nós já tivemos 
discussões lá que vai noite a dentro, saí 3hs da manhã lá discutindo pesada. 
Vocês aqui criticaram o Governo Federal, mas se fosse lá certamente vocês 
seriam retrucados. Então muito obrigado Presidente, muito obrigado a vocês. Sr. 
Presidente: obrigado Presidente do Poder Legislativo de Gravataí, Vereador 
Juarez Souza, pelas palavras que muito nos ajudou a contribuir a este parlamento. 
Gostaria de convidar o Vice Presidente do Poder de Legislativo de Gravataí, 
Paulinho da Farmácia, dispõe de cinco minutos e compartilhar conosco. Faz o uso 
da palavra o Vice Presidente do Poder Legislativo de Gravataí, o Ver. 
Paulinho da Farmácia: de uma maneira muito respeitosa quero saudar o 
Presidente desta Casa, Ver. Leonardo, Vice Presidente Jorge, demais Vereadores 
da Mesa, nossa assistência, quero dizer que é uma honra, antes daqui 
acompanhando o Vereador da Casa Juarez Souza, eu como Vice Presidente da 
Câmara Municipal de Gravataí,  sou um Vereador de primeiro mandato, mas que 
sem falsa modéstia trabalha muito, trabalha muito pelas pessoas Ver. Leonardo, e 
o que tem que ser a pauta das nossas sessões, hoje os cidadãos não só de 
Glorinha como de Gravataí, questionam muito os nossos mandatos, hoje uma 
população sofrida, que carece de muitas coisas. E nós temos o compromisso, e eu 
o meu mandato é pautado por ajudar as pessoas, eu tenho 20 anos de trabalho 
social, pois muito antes de ser Vereador eu já trabalhava em prol das pessoas. Eu 
acho que um mandato de um Vereador tem que ser pautado nessa linha, trabalhar 
pelas pessoas, pela nossa população, eles que pagam os nossos salários, e eles 
tem o direito de questionar os nossos mandatos. Eu tenho a honra, de ser nesse 
ano Vice Presidente da Câmara de Gravataí juntamente com meu Vereador 
Juarez Souza, um mandato correto, um mandato integro, com transparência e é 
isso. É isso que tem que pautar, a gente hoje é muito execrado ai, na imprensa em 
toda a classe da mídia. Mas eu tenho certeza Vereadores, que existe muitos 
Vereadores bons. Vereadores que lutam, que vão lá que batalham pelas pessoas, 
que é o caso de vocês. Eu acompanhei atentamente os questionamentos de 
vocês, a luta, a batalham prol das pessoas. Muito obrigado, é uma honra muito 
grande estar aqui, é a primeira vez, é uma honra muito grande vir aqui, me sinto 
aqui como se estivesse em casa, vou retornar mais vezes aqui, e a gente vai 
acompanhando e levando conhecimentos. Eu no meu recesso parlamentar do 
mês de janeiro, eu não parei, não tirei férias, fomos em outras Câmaras ai, 
Alvorada, estou vindo aqui hoje, fomos a Viamão, fomos a Novo Hamburgo, 
vamos a Guaíba, a gente tem que trocar conhecimentos e aprender porque a vida 
é um eterno aprendizado. Uma boa noite, a vocês e muito obrigado. Sr. 



Presidente: muito obrigado pela contribuição, Ver. Paulinho da Farmácia, da 
Câmara de Gravataí. Peço para que o 1º Secretário faça a chamada para as 
Explicações Pessoais. 1º Secretário: chamada para as Explicações Pessoais na 
seguinte ordem, Vereadores do PTB, PMDB, PSDB, PSD, PDT E PP. Presidente 
encontram-se todos os Vereadores inscritos. Sr. Presidente: obrigado 1º 
Secretário, Ver. Delmir dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente 
as Explicações Pessoais o Ver. Delmir: Sr. Presidente demais colegas 
Vereadores, boa noite a todos, a nossa assistência, gostaria de cumprimentar 
também o Ver. Juarez Soares, o Ver. Paulinho da Farmácia, que fez uma bela 
campanha para Deputado, meus parabéns aos Vereadores. Eu quero desejar os 
parabéns a Mesa Diretora, e desejar uma boa sorte e um bom trabalho, como o 
Ver. Paulinho falou, os Vereadores, aqui tem que trabalham pelo povo, nós somos 
pagos pelo povo, foi eles quem nos elegeram, votaram em nós. Eu sempre pensei 
em entrar na política e tentar fazer, mas tu sabes, Paulinho que tem muita coisa 
que a gente não consegue fazer. E as vezes, tu faz, não agrada, mas a gente vai 
tentando. O importante é sempre tentar. E Presidente Leonardo, eu desejo que tu 
tenhas êxito nessa nova etapa ai, e mais uma vez eu gostaria, e só um pouquinho 
Vereador eu quero justificar o meu voto. Eu dificilmente voto contra um 
Requerimento. Mas hoje eu votei, pois aqui sempre foi discutido Projeto, 
Requerimentos, Pedido de Providencia, quando esses projetos estão rolando e 
não tem jeito de sair do papel. Mas como esse em uma verba do deputado 
Jeronimo, que tem sido maravilhoso com o município de Glorinha, não é do meu 
partido, mas respeito demais pelo que ele tem feito por aqui. É um deputado Ver. 
Flávio, é um Deputado que nem o seu Deputado, que naquela fatalidade aquela 
vez perdemos ele, o Júlio Redecker, então o Deputado Jerônimo, ele tem esse 
olhar para o nosso município, então é isso, eu justifico o meu voto, esse dinheiro 
já está aqui, e eu tenho certeza que não vai passar deste ano, ai se passar pode 
me chamar de mentiroso o ano que vem. Então era isso, eu tenho que me retirar, 
uma boa noite a todos, um bom retorno a seus lares. Obrigado Presidente. Sr. 
Presidente: obrigado Ver. Delmir, próximo Vereador inscrito Ver. Jairo. Faz o uso 
da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jairo: boa noite a todos, 
eu quero desejar um feliz 2015 a todos. E eu acho que matéria vencida não existe 
na Câmara, eu acho que o Vereador tem que ir atrás. E tentar consegui e fazer. E 
eu hoje, provo aqui que nós temos um Deputado que trouxe muita verba que foi o 
Júlio Redecker, e eu quero deixar aqui gravado que o que mais trouxe, verba para 
esse município foi o Mendes Ribeiro Filho. Então é bom deixar registrado aquilo 
que acontece, como o Jeronimo fez, agradeço, o Deputado Mendes Ribeiro Filho, 
foi o que mais trouxe verba para esse município. E eu acho que ai, se o cara vai 
ver os municípios também aqui o PDT, o do Ademar trouxe também verba. E eu 
quero agradecer a cada um que está aqui hoje, ouvindo a 1ª Sessão de 2015. E 
tenho certeza, os Vereadores e essa mesa que está composta, mais esse 
Vereador aqui, e os outros a gente vai trabalhar assim, a gente não vai trabalhar 
só em dias, e sim hora e hora, cada minuto, era isso meu muito obrigado e boa 
noite a todos. Sr. Presidente: obrigado Ver. Jairo, passamos ao próximo Vereador 
inscrito nas Explicações Pessoais, é o Ver. Flávio Soares. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Flávio: Prezado Presidente, quero 
aqui dispensar as formalidades, mas não poderia de maneira alguma deixar de 



registrar aqui e saudar a presença do ilustre Presidente do PMDB desta cidade, 
Sr. Tadeu. Ex Vereador Tadeu Vargas, que nos dá o prazer da companhia, e 
também a presença do sindicato dos municíparios de Glorinha, meu amigo 
Antônio, e a nossa Vereadora Suplente, que em 2014 esteve presente aqui 
conosco, nos deu a honra da sua companhia, e nos ajudou a decidir importantes 
Requerimentos sobre esse município. Então quero saudar esses três e os demais 
que chegaram a essa Câmara. Presidente, quando o Sr. me pediu que fizesse a 
leitura de um versículo bíblico, hoje, eu o fiz estava lá em proverbio 29/4 que diz: 
quando o Governo é justo o País tem segurança, mas quando o Governo cobra 
impostos demais a nação acaba na desgraça. Eu não quero ser repetitivo, mesmo 
lendo duas vezes esse versículo, na verdade o que eu quero dizer a dois mil anos 
atrás já se sabia que o Brasil ia chegar no Poder aqui no País, infelizmente. Há 
dois mil anos atrás, já se sabia que o Partido dos Trabalhadores, ia governar esse 
País ou melhor ia desgovernar esse País. Quero registar esse versículo, está aqui, 
quem tiver a bíblia nova, nova tradução de hoje, vai encontrar exatamente esse 
texto. Nas outras vão encontrar outras versões, mas o sentido é este. Quando se 
cobra impostos demais Ver. Almiro, nós não aguentamos e é o que está 
acontecendo no nosso País. E ainda se fosse bem aplicado, mas não é. E aqui eu 
faço o registro, porque eu vou falar muito isso no ano de 2015 e de 2016, porque 
nós não aguentamos mais pagar tanto imposto e a incompetência administrativa 
acabando com a vida das pessoas, inclusive com a nossa. Não vou parar de falar 
isso, aqui é meu lugar de falar isso. Eu fui eleito para falar isso, e aqui é o 
parlamento. Eu gostaria de poder falar em outros parlamentos mas quem sabe um 
dia, outros aqui o Ver. Paulinho que é suplente de Deputado, que amanhã ou 
depois o Sr. chegue no parlamento gaúcho e cobre esse posicionamento. Porque 
enquanto Ver. Paulinho nós ficarmos quietinhos eles vão passando o mel e vão 
nos enrolando. Claro que a alegria é muito grande de ter o Sr. Vice Presidente da 
Câmara de Gravataí, do Presidente Ver. Juarez, é muita alegria para todos nós. A 
nossa Câmara Municipal de Vereadores, está maior hoje, está mais importante, 
porque além dos senhores a comunidade toda está aqui prestigiando, não é por 
acaso. Eles também querem um parlamento forte, e por isso que estão aqui 
conferindo, venham todas as sessões que puderem no ano de 2015. Nos ajudem 
a governar esse município, porque tem uma coisa senhores, ninguém vai governar 
Glorinha se não for nós mesmos. Não é a Presidente nem o Governador Sartori, 
nós é que temos que governar isso aqui, nós é que temos que brigar por Glorinha. 
Assim como os senhores brigam por Gravataí. Agora a vinda de vocês aqui, nos 
enche de alegria, no enche de vontade de trabalhar, como os senhores aqui 
citaram os seus trabalhos. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. 
João Soares.  
Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. João: obrigado 
pelo aparte Ver. Flávio, o ano passado antes das eleições, aqui nessa Casa tinha 
Vereadores que defendiam esse governo que ai está, que foi eleito com mais de 
50 milhões de votos, e hoje eu te pergunto a 8 anos atrás, 4 sacos de arroz tu 
comprava 200 litros de óleo diesel, hoje tu precisas entre 13, 14 sacos de arroz 
para comprar 200 litros de óleo diesel. Óleo diesel que move esse País, a quanto 
vai ficar os produtos na mesa dos brasileiros? Não falando da gasolina, estou me 
centrando mais no preço do diesel, a R$ 2,75 e 2,80, aonde vamos parar? Que 



governo é esse, e o que o município vai fazer agora, vem lá de cima? E o que nós 
vamos fazer, infelizmente. Muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Flávio: Ver. João muito obrigado pela sua ilustração, o Sr. colaborou conosco, 
com seus pensamentos, e quero aqui frisar que nós não sabíamos o que o 
Presidente que foi eleito, se fosse eleito, Aécio e Marina também, com relação ao 
seguro desemprego, com relação a aposentadoria, com relação ao PIS, ao 
COFINS e a gasolina. Nós não sabíamos o que estes dois brasileiros iriam fazer. 
Agora nós sabíamos sim o que a Dilma iria fazer, ela disse que não ia tirar direitos 
sociais, ela disse que não ia dar aumento de combustível, ela disse uma série de 
coisas que agora engoliu, ela usou até uma vaca para ilustrar, infelizmente. Nós 
não sabíamos o que o Aécio iria fazer, mas nós sabíamos que quem se 
comprometeu a fazer é a Presidente que está fazendo, tirando os direitos sociais e 
matando o povo à mingua. Desculpa senhores eu não vou ficar quieto eu vou 
gritar até minha última gora de sangue. Muito obrigado. Sr. Presidente: obrigado 
Ver. Flávio, próximo Vereador inscrito Ver. Jorge Fagundes. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge:  com auxílio do ver. Ademar 
aqui, porque 5 minutos é só para chegar até a Tribuna com as muletas. Sr. 
Presidente eu quero nesse momento, tão especial aqui da nossa sessão, saudar 
mais uma vez o Presidente da Câmara de Gravataí o Ver. Juarez, colega de tanto 
tempo e na política, nós dois estamos juntos fazendo aniversário, Ver. Juarez, 
ilustre vice Presidente Paulinho, um guerreiro do PTB de Gravataí, quero saudar a 
minha vice Presidente do PTB, a Rosane, que chegou recentemente na sessão e 
a minha esposa, que convive 35 anos comigo, me aguenta e me ajuda sempre a 
chegar nessa Tribuna, mas saudando essas pessoas, quero saudar a todos 
vocês, os Vereadores, pessoas bastante qualificadas que estão hoje assistindo a 
está Casa. Aqui quando se discute obras, politicas, administrativas, nos 
lembramos de tantas coisas, como o Requerimento do Ver. Jairo solicitando as 
ruas do loteamento popular, digamos assim, elas estão lá no plano de governo de 
2010, inclusive está aqui o ex Prefeito, que foi Prefeito em parte do ano de 2010, 
cujas as verbas existiam já naquela época, verba da consulta popular para 
pavimentação daquelas ruas, isto eu tenho muito bem guardado lá na minha 
gaveta de munições, vários itens, inclusive o plano de governo, de 2010 do 
Prefeito Renato. Ouvindo aqui o Ver. Flávio falando sobre as ações do Governo 
Federal sobre as ações e também faltas de ações, e nós não podemos salvar 
nenhum partido político. E sim salvar personagens da política dentro do nosso 
País, existe Deputado, Vereadores, existe Senadores que querem realmente o 
desenvolvimento do País, do Estado e do Município e que pensam realmente na 
população e que fazem seus projetos pensando na coletividade. Mas existe 
pessoas que realmente não mereciam a confiança da população, e lá estão para 
determinar o que devemos e não devemos fazer. Os Municípios têm que se 
submeter, as leis federal e estadual. E tem que participar desse massacre perante 
a população das coisas que vem acontecendo nesse País. E o nosso município 
não é muito diferente disso, as vezes nós nos deparamos com matérias dessa 
Casa, absurdas. Agora mesmo, hoje, foi me solicitado uma reunião com o 
Conselho de Saúde do município. Pois o conselho de saúde quer trazer a Câmara 
de Vereadores questões, que diz eles a Câmara não estar a par. E nós 
Vereadores precisamos marcar imediatamente essa reunião, com o Conselho, 



pois nós precisamos estar a par do que de repente o Conselho está a par e nós 
não. Não sei, não sei qual será a pauta, mas estarei aqui para defender todas as 
questões nesse parlamento. Já venceu o meu tempo, é uma pena, sempre é curto 
cinco minutos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e contem 
sempre com os trabalhos desta casa Legislativa que será parceira para resolver 
as questões aqui. Sr. Presidente: Obrigado Ver. Jorge, próximo Vereador inscrito 
Ver. João Soares. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o 
Ver. João Soares: Sr. Presidente, colegas Vereadores, Presidente da Câmara de 
Gravataí Ver. Juarez, e cumprimentar toda a nossa assistência, que bom que a 
Casa está cheia hoje, todas as sessões, para a comunidade participar mais dos 
trabalhos, ver os Vereadores que atuam, e o que fazem aqui na Câmara. 
Justificando meu voto, Ver. Jairo eu votei contra não é contra a pavimentação e 
sim contra o Requerimento, que fique bem esclarecido, que quero que seja 
pavimentada aquela rua, sou contrário à matéria vencida nessa Casa. E 
Presidente Juarez, sobre o senhor falando sobre a disputa política, uma parte ao 
Ver. Jairo. Sr. Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. Jairo. Faz o uso 
da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jairo: obrigado pelo 
aparte Ver. João, sobre questão de justificar voto aqui na Mesa, quando o cara 
vota contra, não voto certo isso ai, ou vota certo ou vota não. Eu acho assim quem 
votou favorável votou, quem errado, porque não quis, faz parte. Eu acho que se os 
Vereadores, que votaram favorável querem o bem para essa população, o 
Vereador contra pra mim, acredito que não. Acredito que está pensando em outra 
coisa diferente. Então está assim, o Vereador que votou contra está contra a 
população e contra o Ver. Jairo, agora o Ver. Jairo, eu acho que não o Ver. Jairo 
está sim certo, a favor da população, foram eles que me colocaram aqui, então eu 
quero dizer, e agradecer os 6 votos que me deram, agora os três quere justificar 
que votou contra por isso por aquilo, mas não, eu acho que teve o direito de votar, 
e votaram contra porque quiseram. Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: Ver. 
Jairo a votação foi, 6 votos a 2. E eu não vou votar num Projeto do meu Deputado, 
como é que vou votar contra, só votei ao seu Requerimento, porque é injusto 
matéria vencida nesta Casa. Vereador Juarez, Presidente, o Sr. comentou sobre a 
disputa política, aqui na Glorinha não foi bem disputa política, porque aqui nós 
tínhamos um acordo, firmado e assinado por pessoas, Presidente de partidos e 
secretários, mas não foi avante, então por isso que nós da classe política, está tão 
desmerecida na rua, falam tão mal da gente. Mas lhe digo uma coisa em política, 
só existe um valor, que é a lealdade, quem não tem lealdade, não vai muito longe, 
muito obrigado Sr. Presidente. Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito nas 
Explicações Pessoais é o Ver. José Ferreira, Ver. Zequinha, dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jose 
Ferreira: Sr. Presidente, quero saudar a Mesa Diretora, nas pessoas do 
Leonardo, Vice Presidente: Jorge, 1º Secretário Flavio, e 2º Secretário Ver. 
Ademar, quero saudar também os Vereadores que vieram de Gravataí, Ver. 
Paulinho, Vereador Presidente Juarez, quero saudar também os novos 
funcionários, aliás todos os funcionários e principalmente os novos que chegaram 
hoje, que estão estreando hoje nos trabalhos da Câmara e desejar a todos que 
tenham uma ótima gestão neste ano de 2015. Quero saudar também toda a 
assistência, não vou citar o nome de ninguém porque posso esquecer algum, e 



ficar ruim. Quero pedir a Deus, que proteja esse pessoal, que Deus queira que nós 
possamos trabalhar durante esse 2015 com bastante saúde, com bastante 
prosperidade para nosso município e desejar a toda nossa assistência, todo povo 
Gloriense saúde. Saúde, prosperidade e pedir a Deus, que ele ilumine a cabeça 
da nossa Presidente Dilma, para que não tenha a partir de agora tanto desvio, 
tanta falcatrua. Tanto falaram agora pouco dias, que havia um desfalque na 
Petrobrás de 10 bilhões, e agora a própria Presidente da Petrobras falou que é 
mais, porque há ainda duas empresas que não foram declaras que vão ser 
declaradas nos próximos dias. Então o que a gente pede é que Deus ilumine as 
ideias desses governantes, para que a gente tenha uma gestão pelo menos 
equilibrada, para que a gente possa olhar pra frente, hoje eu estava vindo da praia 
e olhei as bombas de gasolina, não tem nenhuma com menos de R$ 3,25. É o 
mínimo que tem em duas ou três bombas que eu passei. Isso é um absurdo como 
falou o Ver. Flávio, ela disse em campanha que não aumentaria a gasolina, não 
aumentaria impostos e tudo isso foi por água a baixo, e ela aumentou então a 
gente pede que no mínimo seja um governo equilibrado daqui a diante para que a 
população brasileira, para que possa ter dias melhores na sua existência, era isso 
que eu queria dizer, desejar um bom retorno a todos, e que tenham uma boa 
noite, muito obrigado. Sr. Presidente: obrigado Ver. Zequinha, próximo Vereador, 
inscrito Ver. Almiro, dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Almiro: Sr. Presidente e os demais colegas da 
mesa, meu prezado amigo e Presidente da Câmara de Vereadores de Gravataí, 
Ver. Juarez, quero também fazer uma saudação a todos os meus colegas 
Vereadores, e quero pedir permissão aquele grande número que nos assiste, 
quero destacar aqui, o Ex Prefeito Nenê, Presidente Juarez da Câmara e o Vice 
Presidente Paulinho, Presidente do Sindicato Paulinho, a Ver. Geane que pra mim 
é Vereadora. Também saudar o meu colega de trabalho o Saulo, representando 
aqui a Sogil, as nossas amigas do Jornal, a Sandra e a Clarice, eu tinha muitas 
coisas ouvindo atentamente aqueles que se pronunciaram, eu quero dizer ao Ver. 
Jairo que hoje o dia não próprio para isso, eu não vou lhe dar respostas, conheço 
seus limites, o senhor justificou hoje, porque que no dia da votação da Mesa, o 
senhor errou seu voto. Pois o senhor errou na contagem também dos Vereadores 
que votaram hoje no seu Requerimento, o Sr. disse que foram 3 e foram 2. Foram 
2 Vereador, e disse que foram 3, o senhor nem sabe o que está fazendo, essa é a 
grande verdade. E quero cobrar de todos os políticos, quero cobrar a coerência, 
Paulinho e Juarez e as pessoas que nos assistem, o que mais me irrita e me anoja 
na política, é a falta de coerência. E temos que assumir aquilo que nós erramos, e 
quando eu erro eu assumo. Foi o que fiz, votei na Dilma, não estou me 
escondendo, espero que isso possa melhorar, mas também assim como nós 
criticamos a Dilma, eu critico com muita propriedade porque votei nela, e também 
na última hora eu votei no Sartori, que também deu um calote no povo, o que será 
daqueles fornecedores que prestaram serviço para o Estado. O que farão com 
seus empregados? Quando suas faturas não forem pagas. E eu quero coerência, 
o Ver. Jorge, meu grande amigo, bom Vereador, disse aquilo que eu tenho dito 
Vereador, ninguém vem aqui pregar moral de cueca, porque não existe partido 
nesse Brasil que não seja corrupto. Porque o mais elegante dos partidos políticos 
que se dizia, o partido do passinho certo era o PT, e foi quem abriu a caixa da 



ladroagem. Mas eu também fico contente quando eu vejo o Presidente da Câmara 
de Gravataí, vir aqui e elogiar o governo de Glorinha, coisa que as vezes nós não 
vimos isso ai, ele disse com palavras claras que o povo de Gravataí tem inveja do 
governo que nós temos aqui. E se tem algo importante, algo de bom nesse 
município, é porque o governo está bom. Nós temos que reconhecer, e eu disse 
aqui Paulinho um dia, eu queria que alguém concorresse a Prefeito de uma 
cidade, fosse ela Glorinha, Gravataí, Santo Antônio, e não pagasse churrascada, 
não pagasse cervejada, eu queria ver quantos votos faria. Que não é só o atual 
Prefeito que prometeu alguma coisa, teve muita gente que passou por essa 
Prefeitura prometeu alguma coisa e não cumpria. E nem se quer pagaram as 
dívidas, concedo uma parte ao Ver. Jairo, por favor. Sr. Presidente: ver. Almiro 
concede uma parte ao Ver. Jairo. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Jairo: obrigado pelo aparte ver. Miro, venho aqui 
corrigir, que foi 6 votos a 2. Quem votou contra foi o João Soares e Ver. Delmir. 
Então eu quero dizer para vocês que matéria vencida para mim é só quando 
termina o trabalho. Enquanto não termina o trabalho não é matéria vencida e 
enquanto aquilo lá não estiver pronto não é matéria vencida. E falar sobre questão 
de governo hoje, não e si, do governo que aqui está, e sim desde o primeiro que ai 
está. Desde o primeiro que atuou aqui, 1º João Carlos, 2º Jose Cardoso, depois 
veio Darci Lima da Rosa duas vezes, depois veio o Zé Cardoso, veio o Darci de 
novo, ai veio o João Carlos, ai veio o nosso amigo Nenê, e agora o seu Renato. 
Então quero dizer que todos têm participação neste município. E os Vereadores 
também e os ex Vereadores também fizeram parte desta caminhada que nós 
temos hoje. Nessa caminhada de Glorinha, e agora claro está na nossa mão, mas 
eles também tiveram participação até agora. Isso que eu quero dizer. Retoma o 
uso da palavra o Ver. Almiro: obrigado Ver. Jairo, o que o senhor disse nós já 
sabíamos. Uma parte ao Ver. Jose Ferreira. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede 
uma parte ao Ver. Jose Ferreira. Faz o uso da palavra referente as Explicações 
Pessoais o Ver. Jose Ferreira: muito obrigado pelo aparte Ver. Almiro, eu não 
quero falar de nenhum Prefeito que esteve em Glorinha, melhor ou maior, eu só 
quero dizer que todos os Prefeitos que passaram por Glorinha, no que diz respeito 
a pavimentação não teve nenhum que fizeste o que esse Prefeito Renato fez até 
agora, não teve nenhum. Inclusive estou falando sobre o meu partido, que não 
fizeram em matéria de pavimentação, quero deixar bem claro, o município não 
teve nenhum que fizeste um terço do que fez e está fazendo o Prefeito Renato. 
Era só isso, muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: obrigado 
Ver. Zequinha, meu Presidente, só para encerrar, quero dizer eu queria que 
tivesse a sorte, não sorte porque eu não preciso de defesa, que o ver. Ademar e 
Ver Flávio, fizeram brilhantemente a defesa do Requerimento do Ver. Jairo, eu 
queria que tivesse a mesma coisa, o Ver. Flávio está lembrado quando o Ver. 
Ademar me crucificou quando eu fiz uma matéria pedindo a pavimentação da 
Estrada da Lagoa. Enquanto eu não retirei a matéria, porque se tratava ela tinha 
um projeto elaborado, e hoje, onde a postura do Ver. Ademar, foi patagônica, é 
isso que eu digo, me cobra, e me cobre coerência, porque se eu chamar alguém 
de ladrão, amanhã ou depois eu não vou juntar aquela pessoa para se aproximar 
de mim. Porque eu não quero ladrão perto de mim. Era isso meu muito obrigado. 
Sr. Presidente: próximo Vereador inscrito, Ver. Ademar de Oliveira, dispõe de 



cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Ademar: Sr. Presidente quero agradecer mais uma vez a presença do Ver. Juarez 
Souza, de longas caminhadas pelo PDT, ele mesmo disse que passou por três 
partidos até agora. O Ver. Paulinho também nosso amigo, professoras aqui 
presente, a imprensa, a família Fries, família Soares do Flávio Soares, a Debora, o 
Antônio representante do sindicato da categoria, sindicato atuante, trabalhador e 
honrado, Dorival ex- Prefeito de Glorinha e Vereador por 16 anos, Tadeu Soares, 
quando falava que Juarez Souza, falava da emancipação do município, eu me 
passava um filme na cabeça, e o ex-Vereador Tadeu não tinha chego ainda, e eu 
agora visualizei ele ali, e lembrei da dificuldade que esse homem passou ali, 
quando ele era sub Prefeito de Gravataí. Quando Gravataí mandava as migalhas 
pra cá, era um caminhãozinho velho, quando tinha diesel, quando vinha patrola 
emprestada, era muito difícil. Razão pela qual o povo se movimentou e emancipou 
o município. Tadeu teve a luta dele como vice Presidente da emancipação, e foi 
um brilhante que se faça justiça também. Quero dizer também da presença do 
Saú da Sogil, o Dr. Paulo Ferreira, o ex-Vereador Chiquinho, e o Jose Paulo, a ex 
Vereadora ou Ver, Suplente Geani, enfim e a comunidade em geral. Ver. Almiro 
quer uma parte eu concedo. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao 
Ver. Almiro. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. 
Almiro: Ver. Ademar obrigado pela sua cedência eu quero aqui, me penitenciar e 
pedir desculpas, para o Dr. Paulo por não ter mencionado o Sr. Foi um lapso de 
minha parte, nós temos um tempo muito reduzido e o Vereador passou por essa 
Casa e deixou um bom serviço prestador aqui é o Zé Paulo, que também já 
compôs essa Casa. Dr. Paulo reconheço a sua capacidade, reconheço o seu 
talento e o Sr. me desculpa. Perdão. Obrigado Ver. Ademar. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Ademar: obrigado Ver. Almiro, na realidade o Ver. Almiro, falou 
das churrascadas, que certamente não seria eleito se não pagasse, se fizesse se 
não fizesse, eu pra mim, e daí eu atinjo todo mundo até mesmo eu, eu sou um 
Vereador independente, eu tenho 4 mandatos, a exemplo do Ver. Almiro que 
também tem 4 mandatos né. Quatro mandatos elegidos em 1º de janeiro 
assumido, e um emprestado, que foi em 1997, assumiu no lugar de uma pessoa 
que faleceu, então senhores na realidade nós temos um trabalho comunitário, 
como o Ver. Paulinho disse aqui que tem, nós temos de 26 anos Ver, Paulinho, eu 
e minha família trabalhamos pro povo, dia e noite, e as vezes nós não temos o 
direito de dizer que estamos doentes. A minha esposa tem que fazer uma cirurgia 
na cabeça e não tem como, nós não podemos deixar de atender as pessoas de 20 
a 30 pessoas. No mínimo, 15 por dia lá em casa. Isso é 26 anos, é o trabalho que 
se faz a as vezes a gente não faça vai lá colher os frutos daquela arvore, que 
plantou, por displicência, por relaxamento, por vergonha ter que chegar lá e 
colacionar o voto com um benefício. Diferentemente de muitas pessoas que fazem 
isso aqui. Nós temos aqui hoje a presença de tantas pessoas, eu estava fazendo 
uma conta que essas pessoas representariam 700 pessoas em Gravataí, se fosse 
na realidade de Gravataí. Se fosse na realidade 700 pessoas no Plenário, 
imagina. Talvez nunca teve essa quantia lá. Mas Glorinha é assim, é um povo 
afetuoso, e que comparece nas demandas, nas lutas principalmente hoje no 1º dia 
da Sessão, ver a nova Mesa composta, e quero falar também, quero falar também 
a alegria destas duas meninas estarem presentes aqui. São duas meninas 



concursadas que são secretárias da Casa, que entraram pelo concurso público, 
entraram pela porta da frente, e estavam sendo humilhadas aqui dentro, e nos via 
uma chorando por um canto, outra chorando por outro, e ai nós nos reunimos e 
vamos ver o que está acontecendo. Razão pela qual não ouve descumprimento de 
acordo, ouve uma opressão em cima de duas concursadas, a verdade é essa que 
esconderam até agora. Uma opressão em cima delas, e nós dissemos essa dor 
acaba aqui, a injustiça acaba aqui, porque ninguém vai humilhar ninguém, 
ninguém é maior do que ninguém aqui dentro, então acabou. E a Mesa hoje está 
constituída plure e partidariamente. Tenho alguns minutinhos, Ver. Almiro a 
Estrada Capão da Lagoa, a qual o Sr. se referiu tanto, o Sr. poderia ter ficado 
quieto. Na verdade o Sr. era líder do governo e o Sr. não sabia que estava pronto 
a Estrada Capão da Lagoa e a verba estava prontinha para asfaltar a Estrada. Foi 
por esta razão que eu votei contra, naquele dia, por esta razão. E outra coisa, um 
líder do governo tem que vir aqui para conciliar, e não para puxar briga, se não o 
Prefeito, vai ficar sempre mau. Muito obrigado. Sr. Presidente: obrigado Ver. 
Ademar de Oliveira, peço ao vice Presidente Jorge Fagundes que assuma a 
Presidência da Casa, para mim me afastar e fazer o uso do meu tempo nas 
Explicações Pessoais. Vice Presidente Jorge Fagundes: dando continuidade 
aos trabalhos da Casa, quero passar a palavra ao Ver. Leonardo Carvalho. Faz o 
uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Leonardo: Sr. 
Presidente, excelentíssimos Srs. Vereadores, membros desta Casa Legislativa, a 
qual assumimos em nossa pose o compromisso de manter e defender a 
constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica Municipal. Promover, o bem geral 
do povo Gloriense, e sustentar a integridade e autonomia do município. Quero 
com essas palavras utilizar o meu tempo, nas Explicações Pessoais, colegas da 
Mesa Diretora, para falar um pouco sobre a nossa função e sobre essa tarefa que 
me foi concedida juntamente com a Mesa Diretora, para assumir a Presidência da 
Câmara de Vereadores no ano de 2015. Quero aqui cumprimentar o Presidente da 
Câmara de Vereador de Gravataí, Ver. Juarez Souza, Vice Presidente: Paulinho 
da Farmácia, Vereadora Suplente e também Vereadora Geane Duarte, ex-
Vereadores e também Presidente do meu partido Tadeu de Vargas, o ex-Vereador 
Francisco Soares, Presidente do Sindicato dos Servidores Municipal, Sr. Antônio, 
ex-Prefeito Municipal Dorival, a minha família, a minha mãe, a minha namorada, a 
comunidade em geral que aqui se faz presente, senhoras e senhores o meu boa 
tarde a todos. Estou ciente, que na qualidade de Vereador escolhido 
democraticamente pelo voto popular, me cabe assegurar a continuidade do 
compromisso de transformar a Câmara Municipal de Glorinha no centro das 
grandes decisões em prol dos cidadãos que aqui vivem. A independência do 
Poder Legislativo, constitucionalmente expressa, e baliza reformuladora, e 
garantidora da representação popular, perante a qual nós Vereadores temos o 
dever de viabilizar a melhoria de vida dos cidadãos de Glorinha. Em meus dois 
primeiros anos de mandato, defendi os interesses da coletividade, e contribuído 
para o crescimento e desenvolvimento da nossa Glorinha. Agora no início deste 
ano, ao ser eleito e assumir a Presidência da Câmara de Glorinha, vi em meus 
colegas Vereadores a confiança em mim depositada para realizarmos um trabalho 
com eficiência e transparência. O dever que hora me incumbi me faz mais 
honrado e compromissado com a coisa pública, uma vez que me outorgam os 



Poderes da administração dessa Casa. Zelarei pelas funções institucional, 
fiscalizadora, Legislativa, julgadora e administrativa da nossa Câmara Municipal 
de Glorinha. Atuarei e defenderei, os direitos do nosso povo, dentro e fora da 
Casa Legislativa, trabalharei juntamente aos nossos representantes Estaduais e 
Federais, que são os nosso Deputados, Senadores e Governadores na busca 
incessante por emendas parlamentares, que nos tragam fonte de investimentos e 
auxílios financeiros, para nossa comunidade. Quero aqui também agradecer, e 
tenho a certeza e apoio, dignos dos servidores Legislativos, que estarão ao dispor 
da Presidência da Casa e aos colegas Vereadores, assim como para toda 
comunidade. Quero apresentar a vocês a nova diretora do Poder Legislativo, a 
colega Simone Fries que vem compor a Casa, juntamente com os servidores 
efetivos Fernanda Soares e Fernanda Rech, o nosso motorista de carreira Rafael, 
nosso assessor jurídico Dr. Adriano Cardoso, e uma estagiaria Bruna. Nessa 
gestão tomamos a atitude pela economia, deixamos e deixei dois cargos de CC’s, 
mais um cargo de estagiário, a qual todos eram preenchidos na gestão anterior, e 
nas gestões anteriores, essa medida eu vejo como necessária no momento que o 
município vive, e que a economia do País vive, temos que dar o exemplo e 
economizar, e que os demais não economizam, na questão do emprego dos 
apoiadores políticos. Perante o Executivo Municipal, no exercício institucional do 
Poder Legislativo, essa Presidência assumira a postura de zelar pelos interesses 
públicos auxiliando, acompanhando e legislando sobre os assuntos locais, que 
visem atender o povo Gloriense. Não posso deixar de registrar que no final deste 
ano, o nosso Prefeito, após a eleição da Mesa Diretora, impôs a Casa Legislativa, 
que inicie o tramite e o processo de descentralização da contabilidade e 
administração da Câmara Municipal, que hoje é feita pelo Executivo. A qual isso 
gera uma economicidade muito grande para o município. Isso contradiz agora, a 
capa do Jornal de Glorinha, onde vejo o Prefeito está vestido com a diminuição de 
receita. Me surpreende porque tal tarefa, sendo decentralizada do Poder 
Executivo, nós não teremos mais como fazer as devoluções que tanto eram feitas 
e volumosas pelos ex-Presidentes, chegando a 200, 300 mil reais anuais. Pois 
teremos que fazer concurso público para um contador, talvez um tesoureiro, 
adquirir servidor próprio para a Casa, sistema de contabilidade e de gestão 
financeira, RH, e se não mais algum pessoal técnico não político para o 
andamento do Poder Legislativo. Essa medida também me contradiz, pois neste 
momento na última sexta feira, assinei o PAD, e encontrei o excelentíssimo Sr. 
Presidente de Gravataí, Ver. Juarez Souza, aonde nós do Legislativo entregamos, 
e o Executivo não conseguiu entregar, pois ainda com as sobras financeiras do 
Legislativo, o Executivo Municipal é a Prefeitura, teve uma insuficiência financeira 
na gestão de 2014, na margem de 45 mil reais. Isso significa colegas Vereadores 
que foram empenhados valores a mais do que arrecadados. Isso me preocupa. 
Sr. Vice Presidente Jorge Fagundes: Ver. Leonardo, eu sei que são assuntos 
pertinentes, mas eu pediria que o Sr. concluísse, aqui no local da Presidência, 
Ver. Flávio, informo que já esgotou o tempo do ver. Leonardo, mas o Sr. pode 
pedir 2 minutos como líder da sua bancada para explanar seus pensamentos. 
Então eu peço ao Ver. Leonardo que volte para Presidência e que daqui faça 
algumas colocações, a sua explanação de acordo. Ver. Leonardo: está certo, 
obrigado Presidente, precisamos respeitar nosso Regimento Interno, me estendi 



devido a emoção de estar assumindo hoje a Presidência, estou retornando. Sr. 
Presidente Leonardo: obrigado pela presidência da Casa Ver. Jorge Fagundes, 
gostaria só de fazer uma finalização aqui na minha fala, após tudo que falei quero 
pedir a Deus que dê sabedoria e dê segmento a mim e aos colegas Vereadores 
para tomarmos as decisões durante esse ano de 2015 no Poder Legislativo, e se 
pudesse falaria mais 30 minutos aqui com vocês, mas infelizmente o nosso 
Regimento Interno tem que ser respeitado, e eu como um bom legislador tenho 
que dar exemplo. Estou assumindo agora está Casa, e não quero estar quebrando 
ele no meio dia. Muito obrigado pela presença de todos, e emociona pela 
quantidade e participação da comunidade e que eu não tinha visto tão cheia nas 
Sessões Ordinárias, Sessão Solene é diferente, muito obrigado a cada um de 
vocês que se fazem presente aqui. Vereador Flávio Soares, dispõe de 2 minutos 
como líder da bancada do PSDB. Faz o uso de 2 minutos como líder de 
bancada o Ver. Flávio: sem querer ser ousado de mais em aparteá-lo, mas o 
momento é extremamente oportuno meu nobre Presidente, não podemos deixar 
passar a oportunidade de registrar, aquilo que nós viemos falando algum tempo, 
que este Poder não é, menor que nenhum Poder Constituído na estrutura 
administrativa deste País. O Poder Legislativo ele é exatamente igual ao Poder 
Executivo, nós aqui tomamos as decisões, Presidente quando nós recebemos 
mesmo que urgentemente vamos dizer assim a palavra, as nossas administrações 
financeiras, confesso ao senhor e o senhor sabe o meu pensamento, a respeito 
disso, me sinto extremamente alegre, e a partir desta data, nós seremos de fato 
um Poder independente. A constituição diz que nós devemos ser independentes e 
harmônicos, entre si.  Vereador Dorival Prefeito da cidade sabe, diz a constituição 
que devemos ser, independentes e harmônicos, e não o inverso, ou seja nós 
temos que preservar a nossa independência. E independência preservada é nós 
fazermos a gestão dos nossos recursos. Essa Câmara tem que administrar essa 
Casa, aqui dentro nós temos que ter um contador, temos que dar satisfação a 
essa comunidade aqui e não informações vindas do Executivo. Então nós não 
vamos fazer economia onde não tem que fazer economia, o Poder Legislativo só 
será independente quando ele souber administrar a ação dos seus recursos. 
Quando nós recebemos a outorga de Gravataí, e na emancipação política nós 
recebemos o direito de inclusive cometer os nossos próprios erros, no nosso caso 
Ver. Tadeu nós cometemos muitos acertos. O senhor sabe disso que estou 
falando, para nossa alegria, nesses quase 27 anos. Nós não teríamos 30 milhões 
de Gravataí para administrar, já vou encerrar Presidente, nós não teríamos 30 
milhões para administrar, então o direito de nós cometermos os nossos próprios 
erros nós recebíamos para nossa sorte, nós estamos cometendo muito mais 
acertos. Muito obrigado. Sr. Presidente: muito obrigado Ver. Flávio Soares líder 
da bancada do PSDB. Não havendo mais inscritos nas Explicações Pessoais eu 
encerro a presente Sessão, e quero agradecer a presença de todos senhores e 
senhoras, junto aos colegas Vereadores de Glorinha, e convidar para a próxima 
Sessão Ordinária, no dia 09 de fevereiro de 2015, as 18hs no Plenário Jose 
Marques Cardoso, aqui na Câmara de Glorinha. Uma boa noite a todos, convido a 
nossa assistência para um pequeno coquetel que teremos agora. 
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