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Ata n° 024/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, realizada no dia seis 
de julho de dois mil e quinze (06/07/2015), 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, Delmir Euclides de Mello Maciel, Jairo Assis da Silva, João Carlos 
Soares. Senhor Presidente: Invocando a proteção de Deus declaro aberta a Sessão Ordinária 
do seis de julho de dois mil e quinze, solicito ao 1º secretário que faça a leitura de um versículo 
bíblico. 1º Secretário: Provérbios capitulo 21, verso 31. Sr. Presidente: Obrigado Ver. Flávio, 
agradeço a presença de todos, colocamos em discussão a Ata da Sessão Ordinária Nº 
023/2015, coloco em votação a Ata da Sessão Ordinária n°023/2015, Aprovada por 
unanimidade a Ata da Sessão Ordinária n°023/2015. Peço 1º Secretário que faça a leitura dos 
Expedientes Recebidos. 1º Secretário: Expedientes Recebidos para sessão do dia 06/07/2015, 
OF. GP. N°085/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal (PL N°021/2015); OF. GP. 
N°087/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal (PL N°023/2015), Requerimento 
N°024/2015 de autoria do Ver. José Flávio, Requerimento N°025/2015 de autoria do Ver. 
Carlos Leonardo, Pedido de providências N°025/2015 de autoria do Ver. Delmir, Pedido de 
Providências N°026/2015 de autoria do Ver. Ademar, Informativo-comunicado n°157783/2015 
do Ministério da Educação; Convite-2° Conferencia Municipal de Saúde. Sr. Presidente: Peço 
ao 1° Secretário que faça a chamada para inscrição para discussão referente aos Expedientes 
Recebidos. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra nos Expedientes 
Recebidos na seguinte ordem: vereadores do PSD, PDT, PP, PTB, PMDB e PSDB, consta 
vereador inscrito. Sr. Presidente: Vereador inscrito, Ver. Ademar que dispõe de cinco minutos. 
Faz o uso da palavra referente aos Expedientes Recebidos o Ver. Ademar: Sr. Presidente, 
em relação aos expedientes recebidos eu gostaria de falar sobre o Projeto de Decreto do 
Legislativo N°003/2015 e propor uma sugestão, a Câmara com certeza vai votar e aprovar as 
contas relativas ao ano de 2011 do Executivo Municipal, porem ficou bastante claro aqui Sr. 
Presidente e demais vereadores que há uma lacuna aberta porque o Tribunal de Contas por 
pequenos detalhes. Sr. Presidente: Ver. Ademar o Projeto de Decreto Legislativo está na 
ordem do dia e não nos expedientes recebidos, então quem sabe defendemos ele depois. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: Sim eu sei, mas o que eu queria Sr. Presidente era 
propor com sua autorização que ele possa ir para votação como de fato está, mas nós que a 
partir da votação peça ao Executivo os comprovantes da normatização deste, tanto da Pedracon 
quanto da empresa que parcelou em 60 parcelas porque aparece apenas uma aqui de $724,60 
entendeu, então não podemos votar uma coisa, uma lei aonde há dúvidas. Então eu creio que o 
Executivo vai prestar todo este esclarecimento para vossa excelência e entrara em nossa Casa. 
Era isso que queria dizer propor um atalho. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores 
inscritos nos expedientes recebidos, passamos então para a ordem do dia. Nós temos o 
primeiro Projeto de Decreto Legislativo N°003/2015 de autoria do Legislativo Municipal sobre as 
contas do Executivo Municipal do ano de 201. Ver. Ademar, nós vamos abrir as inscrições para 
os vereadores usarem a palavra para o Decreto Legislativo, e então agora acho que seria o 
momento propicio para discutirmos e entrarmos em um consenso. Então peço para o 1° 
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Secretário que faça a chamada para inscrição referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
N°003/2015. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra referente ao Projeto de 
Decreto Legislativo N°003/2015 na seguinte ordem: vereadores do PSD, PDT, PP, PTB, PMDB 
e PSDB. Sr. Presidente: Suspendo a sessão por tempo indeterminado para as lideranças de 
bancadas se reunirem a respeito do Projeto de Decreto Legislativo N°003/2015. Retomando a 
Sessão: Após ampla discussão entre as lideranças de bancadas foi solicitado a Presidente que 
houvesse a retirada da ordem do dia o Projeto de Decreto Legislativo n°003/2015 de autoria do 
Legislativo Municipal. Sendo assim damos continuidade a ordem do dia passamos a apreciação 
do Requerimento n°023/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo, então solicito ao nosso Vice-
Presidente Ver. Jorge que assuma a presidência da mesa para mim fazer o uso da tribuna. 
Vice-Presidente: Ver. e Presidente Carlos Leonardo dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente ao Requerimento N°023/2015 o Ver. e Presidente Carlos Leonardo: 
Obrigado Sr. Presidente, comprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, a nossa 
assistência que se faz presente, servidores do Legislativo Municipal. Apresento o Requerimento 
n°023/2015 aonde venho solicitar ao Executivo Municipal que sejam realizadas melhorias na 
nossa Capela Mortuária aqui do Centro do Município, já é neste meu mandato o terceiro 
requerimento que faço ao Executivo Municipal, fiz um na data de 21 de julho de 2014, e o outro 
em 03 de novembro de 2014 solicitando novamente as melhorias na nossa Capela Mortuária, 
muitos moradores da nossa Cidade me procuraram neste período solicitando que o Executivo 
desse uma atenção e realizasse algumas melhorias na Capela e agora na última semana 
também presenciei o mal estado de conservação que ela se encontra pelo tempo de uso. Então 
aqui estou enviando este requerimento ao Prefeito Municipal que tem como objetivo na 
justificativa que estou dando várias sugestões a colocação de uma porta de vidro na Capela que 
hoje é uma porta de ferro com grade e no inverno as pessoas que passam a noite ali tem 
dificuldades porque teriam que fechar a porta poia não poderiam manter aberta, uma porta 
melhor, pintura externa e interna que se encontra bem desgastada, o piso do chão, a cozinha, 
os banheiros, então seria uma melhoria geral, a questão dos ar-condicionado que não estão de 
acordo com a realidade para melhorar o conforto da nossa comunidade. Após apresentar minha 
preposição também busquei na nossa legislação municipal e descobri que no ano de 2011 no 
dia 19 de dezembro através da lei n°1392 foi criado e instituído o fundo de manutenção e 
reaparelhamento do Cemitério Municipal e dá outras providencias, aonde fica na lei definido 
através do artigo segundo que o fundo do cemitério municipal tem a finalidade de prover 
recursos para construção de capelas, sepulturas, instalações de ossários, forno de queima, 
sanitários, lugar de estacionamento, em função de melhoramento dos serviços funerários. Então 
foi criado em 2011 um fundo municipal aonde todas as taxas e tributos referentes a 
sepultamentos, velórios e taxas anuais de cemitério fossem para essa conta da Prefeitura 
Municipal, e eu fiz um levantamento rápido aqui que no ano de 2014 através do portal da 
transparência este fundo arrecadou cinquenta e três mil novecentos reais e setenta e cinco 
centavos, e até a presente data no mês de junho arrecadou vinte e seis mil duzentos e quarenta 
e um reais e cinquenta e sete centavos, então se fizermos um cálculo vamos arrecadar em torno 
de cinquenta e cinco reais no ano de 2015, com certeza muito menos deste valor nós 
conseguiríamos fazer uma reforma da Capela. Então aqui estou pedindo uma atenção do nosso 
Prefeito e do Secretário de Obras que é o Gestor do fundo Municipal que utilize este recurso e 
atenda o pedido da comunidade que está sendo feita através deste vereador, daqui da Câmara 
de Vereadores que não é um pedido nosso e sim da comunidade para que melhore a nossa 
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Capela para as famílias naquele momento triste ali tenham um pouco de conforto, muito 
obrigado. Vice-Presidente: Coloco em votação o Requerimento N°023/2015 de autoria do Ver. 
Carlos Leonardo, Aprovado por unanimidade. Dando seguimento na ordem do dia passamos 
para o Requerimento N°024/2015 de autoria do Ver. Flávio, o vereador dispõe de cinco minutos. 
Faz o uso da palavra referente ao Requerimento N°024/2015 o Ver. Flávio: Sr. Presidente na 
sua pessoa saúdo os demais pares da Casa, nosso corpo de assessoria, o Jornal de Glorinha, a 
assistência que nos dá o prazer da companhia, hoje não tão numerosa mais tem aí firmes o 
Tiago, o Breninho, seu Eli, e o Jornal de Glorinha sempre presente, mas que pena que hoje não 
está todo aquele povo né vereador, mas quem sabe amanhã ou depois seja de interesse de 
algum seguimento esta Casa lote novamente. Nosso requerimento n°024/2015 requer uma 
providencia bem simples, mas muito importante que nada mais é que a repintura e 
redemarcação da faixa de segurança aqui da nossa Cidade e setas indicadoras de sentido 
obrigatório na rotatória da nossa Cidade. Outro dia estava passando por uma determinada faixa 
e vi, puxa vida essa faixa está bem apagadinha e me chamou atenção, e pensei vou dar uma 
rastreada e eu não sabia temos seis faixas de segurança aqui neste curto espaço de tempo, e 
nestas seis faixas de segurança todas elas estão praticamente apagadas. Então fiz este 
requerimento para o DAER para que ele venha aqui e faça essa sinalização de mais de 
importante, nós tínhamos o redutor de velocidades que foi retirado em função do encerramento 
do convenio com a empresa e agora mais ainda, mais importante ainda fica a sinalização 
horizontal da nossa Cidade que é precária, mas que se fosse bem pintadinha poderíamos nos 
ajudar muito, inclusive ao condutor de veículos que não percebendo muito bem a faixa de 
segurança ele não distingue o pedestre e a possibilidade dele atravessar na frente ali e parar 
inclusive, então nosso pedido é esse e conto com a parceria de todos aqui. E se aprovado que 
seja enviado ao canal competente e se for atendido, uma vez que não vi ser atendido a nossa 
placa ali, o pedido de sinalização daquela placa ali por demais de importante a sinalização 
daquela curva acentuadíssima que nós temos ali, não sei se enviei o pedido errado ou não só 
sei que na verdade até hoje não foi atendido. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao 
Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: A questão do DAER a RS030 quem comanda é o 
DAER e a EGR e acho que nem eles estão sabendo ainda, procede o seu pedido e uma 
situação que está ocorrendo na RS030 que o assunto é esse, estava vindo os tapas buracos 
aqueles até de pressa até de mais estava comentando com outros vereadores hoje e ali pela 
parada 123/124 parece que ela deu uma reduzida e eu não posso afirmar hoje se parou hoje ou 
não, e me parece que está quase que parando aquela manutenção ali, então é um trecho critico 
próximo a Oscar Shonardie tem uns buracos ali no meio do asfalto que até andou furando uns 
pneus ali e as pessoas andaram reclamando em redes sociais, então acho que o DAER tinha 
que dar mais uma olhadinha na RS030, e quanto a pintura tomara que eles consigam verba 
para isso porque o Estado está numa choradeira só e tomara que eles consigam fazer alguma 
coisa, mas votarei favorável ao seu Requerimento. Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio: Eu 
quero agradecer ao nobre vereador pelo apoio e pelo reforço, eu também notei que quando 
estamos ali próximos ao sitio três coxilhas parou o serviço. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede 
uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: O senhor disse que sua matéria é 
singela mais é de grande importância para segurança da nossa população. E a manutenção da 
RS030 aliás do concerto, da operação tapa buraco ela iniciou lá próximo a garagem do Sogil 
para cá, e o que me preocupou é que ontem eu ainda passei no local aonde eles taparam os 
primeiros buracos e já está esburacado novamente no mesmo lugar, então o serviço que está 
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sendo feito é de má qualidade, além do Governo do Estado não ter recursos para fazer a 
manutenção nas rodovias estaduais, ainda são contratadas as empresas que prestam um mal 
serviço, e porque que prestam um mal serviço? Porque não existe uma fiscalização, uma 
cobrança para que este serviço seja bem realizado, então estamos gastando o dinheiro público 
e não investindo, mas gastando o dinheiro público, infelizmente é isso que está acontecendo, 
mas é claro não podemos parar de brigar, pedir aqui para que eles nos deem uma melhor 
condição de trafegabilidade. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. e 
Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Também não 
tenho acompanhado nos últimos dias e não sei se a empresa, mas acredito que a empresa 
esteja trabalhando ainda na rodovia porque vi eles almoçando aqui na Cantina aonde eles 
buscam as refeições aqui no nosso restaurante do Centro então acredito que eles ainda estejam 
trabalhando. Mas tenho visto que este assunto é de interesse de vários vereadores e 
seguidamente temos requerimento e pedidos de providencias ao DAER, assim como eu fiz e os 
demais vereadores fizeram e como nesta noite o senhor está fazendo, então nós já tínhamos 
assinado uma solicitação da mesa diretora para nós realizarmos uma audiência pública, aqui na 
Câmara de Vereadores de Glorinha referente a nossa RS 030 a qual estava aguardando uma 
agenda, então quero reforçar que agora vamos marcar essa audiência pública que inclusive irei 
convidar o Presidente da Câmara de vereadores de Gravataí e de Santo Antônio da Patrulha 
que são os nossos Municípios vizinhos que também são cortados pela RS030 e vamos 
promover um grande debate amplo aqui na nossa Casa e trazer os representantes do DAER e 
do Governo do Estado o mais breve possível aqui na Câmara de Vereadores e cobrarmos 
diversas melhorias, pois aqui no Centro da Cidade já está ficando complicado pois tem lugares 
ali perto da Praça em frente à Igreja que já está criando borrachudo, o senhor está pedindo 
sinalização o Ver. Delmir faixa de segurança, nós tínhamos pedido tapa buracos agora o Ver. 
Jorge falou qeu já estão reabrindo um perímetro em Gravataí, então tenho certeza que é de 
interesse de Gravataí e de Santo Antônio da Patrulha, porque se nós nos unirmos e trazer todos 
aqui para a Câmara de Vereadores de Glorinha e fizermos uma ampla discussão nós 
conseguiremos obter sucesso. Então pode ter certeza que aquele oficio da mesa diretora já vai 
ser levado a frente e á vamos agendar o mais breve possível uma grande audiência pública aqui 
na Câmara de Vereadores a qual que já fica o convite para a nossa assistência e a imprensa, 
muito obrigado. Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da 
palavra o Ver. Almiro: Quero dizer que após a integra da sua matéria que julgo muito 
importante como disse o Presidente, tivemos fazendo uma visita em Esteio no DAER sobre a 
RS030 na qual saiu a matéria no Jornal eu, o Prefeito e o Secretário que ficou na engenheira da 
época de vir e fazer e no outro dia ela foi demitida, e o que o Ver. Jorge falou é realmente 
vereador e o que mais me preocupa e me chama muito atenção é que aonde já foi feito, e já tem 
outros locais não aonde já foi feito o chamado tapa buraco que está criando panelas isoladas 
vereadores, aquelas que são o grande risco porque pega o motorista de surpresa, nós temos 
aqui de Glorinha a Santo Antônio diversas panelas mais ou menos deste jeito, e aquilo ali o 
cidadão vai dirigindo de noite e pega uma roda de um carro pequeno em uma panela daquelas, 
na melhor das hipóteses vai dar danos materiais, e se for só danos materiais ainda é plausível o 
problema é quando é ceifadas vidas humanas, e olha vereadores creio eu que sou parceiro e 
vou continuar sendo parceiro para nós fazermos essa briga, mas a coisa parece que pelo que 
assisti hoje ainda na RBS notícias que a RS 030 ainda é uma faixa que dá para rodar porque 
temos estradas no interior do Município ai que ontem fizeram um manifesto em um Município 
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aqui na Serra por não ter condições de trafegar, então quer dizer a situação é muito mais 
complicada do que nós imaginamos. Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio: Então depois de 
importantes apartes meu Presidente e fica aqui meu pedido de apoio a este requerimento, e 
agradecendo a presença de todos aqui pela paciência. Sr. Presidente: Coloco em votação o 
Requerimento N°024/2015 de autoria do Ver. Flávio, Aprovado por unanimidade. Dando 
seguimento na ordem do dia passamos para o Requerimento N°025/2015 de autoria do Ver. 
Carlos Leonardo, peço que o Vice-Presidente para assumir a presidência da mesa para mim 
fazer a defesa na tribuna da matéria a qual apresentei. Vice-Presidente: Requerimento 
N°025/2015 de autoria do Ver. e Presidente Carlos Leonardo que dispõe de cinco minutos. Faz 
o uso da palavra referente ao Requerimento N°025/2015 o Ver. e Presidente Carlos 
Leonardo: Dispensando os comprimentos o qual já tinha feito a nossa assistência e aos 
colegas vereadores, estou apresentando hoje uma segunda matéria a respeito do controle 
populacional dos animais domésticos aqui da nossa Cidade. Tenho percebido e recebido 
algumas reclamações da comunidade que está aumentando e muito o número de cachorros de 
ruas, que seriam mais cachorros na nosso Cidade nem tanto gatos, mais esses animais têm 
facilidades em se procriar, em aumentar a sua população, e em alguns meses nós poderemos 
perder o controle populacionais destes animais, os animais que nós tanto gostamos e a maioria 
de nós temos em nossas casas, eles se jogados na rua além de estarem maltratados eles 
podem trazer doenças infecciosas. Então aqui estamos solicitando a frente parlamentar da 
Assembleia Legislativa que venha até a Câmara para nós discutirmos amplamente este assunto 
para tratar do abandono de animais, de maus tratos dos animais domésticos, além de 
discutirmos temas como esterilização gratuita e universal, cadastro por registro, educação da 
guarda- responsável e programa de adoção consciente. Nós no final do ano passado mais 
precisamente em setembro nós aprovamos aqui uma lei do Executivo Municipal que dispõe 
sobre a política de proteção e bem-estar de animais domésticos no âmbito do Município de 
Glorinha e dá outras providencias. Então essa lei foi aprovada por esta Casa o mais rápido 
possível, que foi amplamente discutida que foi uma solicitação do Executivo pediu que nós 
aprovássemos o quanto antes porque tinham pressa para realizar um convenio com uma 
entidade sem fins lucrativos para nossa Cidade de que é protetora dos animais que tem um 
cuidado, um apreço muito grande pelos nossos bichinhos, e no seu artigo trinta já ficou o Poder 
Executivo Municipal autorizado a contratar, e a conveniar com entidades públicas ou privadas 
para ações de controle populacionais de animais domésticos soltos e abandonados. Então este 
é meu pedido que o Executivo cumpra essa legislação, busque essa legislação, e convenie com 
alguma entidade, alguma clínica e faça este controle populacional antes que fuja do nosso 
controle e o custo será muito maior e as doenças podem se proliferar, é uma questão de saúde 
pública. Vice-Presidente: Ver. e Presidente Leonardo concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o 
uso da palavra o Ver. Flávio: Quero agradecer o aparte do nobre Ver. Leonardo que está na 
tribuna, é que antes da conclusão da matéria dele eu já estava aqui na tribuna e ele citou 
exatamente sobre o Projeto de Lei aprovado por esta Casa que fazia então a normatização de 
tudo isso aí, só que pelo que eu vi e entendi até agora nada. Então eu nem precisaria ter vindo 
meu caro porque o senhor falou e ilustrou, mas como tenho por habito, tenho três cachorros na 
minha casa e todos eles vieram da rua e só não pego mais porque não tenho como cuidar, não 
tenho tempo e nem dinheiro para investir e também não é essa minha função agora, o Poder 
Público Municipal precisaria tomar providencias no sentido de disciplinar, a exemplos de ouras 
Cidades aí que tem um controle relativamente bom, fora Gravataí que foi um escândalo motivo 
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de edição nacional o tratamento dado aos cães em um famoso canil de Gravataí que era um 
deposito de lixo e de animais. Mas assim Presidente quero votar favorável e pedir, fazer coro 
juntamente com o senhor aqui para que a gente posso fazer aqui uma política pública voltada 
para este seguimento, como o senhor disse nós podemos perder o controle e aí sabemos que 
quando se perde o controle as medidas são drásticas e não esquecendo que estes animais 
fazem parte da nossa vida, do ecossistema e também da nossa formação de criação. Retoma o 
uso da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Obrigado Ver. Flávio pelo apoio, sei da sua 
preocupação pela causa dos animais o senhor é um grande defensor e fica aqui meu muito 
obrigado. Vice-Presidente: Ver. e Presidente Leonardo concede uma parte ao Ver. Ademar. 
Faz o uso da palavra o Ver. Ademar: Os dois cachorros que tenho lá em casa veio da rua e 
quero muito bem a eles. Em 2012 virando para 2013 eu fiz dois projetos de indicação e um 
deles resultou a vinda de um deles para 2014 para o Executivo e que o Ver. Flávio falou que não 
resultou em nada, na época foi motivo de gozação dos meus projetos de indicação por parte do 
Executivo. Enfim queria dizer que Porto Alegre é uma Cidade bastante grande rodeada de 
outros Municípios e a Primeira Dama Regina Becker na época encarou de frente os problemas e 
criou aqueles hospitais para cachorros, canis e tal, enfim e tanto que é verdade que as pessoas 
daqui de Glorinha pegam os cachorros daqui e levavam para Porto Alegre para fazer a castra, 
enfim todo aquele trabalho dos veterinários de lá gratuitamente, nós somos Município pequeno 
que apesar de tudo as pessoas vem e soltam cachorros aqui, isso é normal em tudo quanto é 
Município, e o que não é normal é nós ficar aqui de braços cruzados e deixar o problema se 
proliferar e nós temos a nossa cota de responsabilidade, não adianta você dar o remédio no 
posto de saúde 24 horas, e tal e o cachorro está trazendo a doença para as famílias, a casas no 
Loteamento segundo informações e não críticas mais informações que tem nove cachorros, as 
vezes as pessoas não tem as vezes como se manter, elas não tem para si próprios as 
condições de vidas são precárias, mas tem nove cachorros que vivem as suas custas, tem amor 
pelos bichos mas não tem como cuidar. De outro lado o Poder Público Municipal ele não chegou 
junto, a intenção nossa não é tirar, mas de acordo com a comunidade efetuar a castra do 
cachorro quanto da cadela, enfim quando a essa quantia e não tem como mais, o jeito é esse 
até que depois lá com o tempo o bichinho vai vir a morrer de velho e é uma questão de tempo 
para abaixar o índice da quantia de cachorros e cadelas do nosso Município com essas medidas 
que até hoje ficaram só no papel, e não foram tomadas as medidas necessárias. Retoma o uso 
da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Obrigado Ver. Ademar, e realmente o Executivo 
Municipal criou essa legislação em setembro de 2004 e no artigo terceiro existem três incisos de 
obrigações e deveres aos proprietários de animais domésticos, são diversos deveres, então está 
sendo cobrado que foi criado uma legislação e não estão conseguindo fiscalizar e se colocar em 
prática o que se diz no papel, então nós precisamos assim como se cria a lei precisamos que 
ela entre na nossa realidade, no nosso dia-dia, e que nós conseguimos fazer uma política de 
bem estar dos animais no nosso dia-dia. Vice-Presidente: Ver. e Presidente Leonardo concede 
uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: Essa lei só para ilustrar aqui para 
a nossa assistência ela foi criada por uma exigência da Secretaria da Saúde para que houvesse 
um controle da população de animais e não foi providenciado a castração que é o que faz 
diminuir a produção e os animais continuam na rua, eu sei que o nosso Município não passa por 
um momento dos melhores, mas nós aprovamos a lei que foi uma exigência da Secretaria da 
Saúde que inclusive esteve aqui um agente para fazer uma explanação sobre os procedimentos 
que seriam dados e que o projeto deveria ser aprovado em seguida para que pudesse ser 
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adotado este sistema no Município e até agora não temos nenhuma resposta positiva sobre isto. 
Mas seu requerimento vem de grande importância e quem sabe conseguimos alguém do Estado 
para nos dar um apoio aqui, o Deputado Gabriel com certeza vai nos dar uma atenção especial 
nesse caso. Retoma o uso da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Obrigado Ver. Jorge, 
realmente na questão do controle populacional de animais domésticos todos poderiam pensar 
que é um problema pequeno, tanto que não é que está sendo discutido amplamente no Governo 
do Estado para ser criado uma política Estadual de controle populacional assim como nos 
Municípios, conversei com o Prefeito de Torres e o mesmo me falou que castrou três mil animais 
na sua Cidade para poder manter o controle populacional, e além da castração tem a questão 
das vacinas para nós evitar as doenças infecciosas que podem ser transmitidas. Então está é a 
nossa preocupação e eu conversei também com a Presidente da APESAG que é uma 
associação protetora dos animais aqui de Glorinha e a mesma me disse que entrou em contato 
com o Executivo assim que a lei foi aprovada, oficiou o Executivo mostrando interesse em fazer 
uma parceria a qual segundo ela não tinha obtido resposta ainda sobre essa parceria. Custo 
existe mais é necessário para nós nos precavermos de doenças futuras e problemas maiores. 
Vice-Presidente: Coloco em votação o Requerimento N°025/2015 de autoria do Ver. Carlos 
Leonardo, Aprovado por unanimidade. Sr. Presidente: Dando seguimento a ordem do dia 
Pedido de Providências N°025/2015 de autoria do Ver. Delmir, o vereador dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente ao Pedido de Providências N°025/2015 o Ver. 
Delmir: Sr. Presidente, colegas vereadores, nossa assistência, o Jornal de Glorinha, os 
funcionários da Casa meu boa noite. Eu vim pedir o apoio dos colegas vereadores com o Pedido 
de Providências N°025/2015 que se trata da faixa de segurança e placa de sinalização de 
redução de velocidade em frente ao Posto Sinval Guazzelli, existe uma matéria que o senhor 
tem da transferência da lombada, ou de mais uma lombada, o Ver. Jairo também tem uma do 
ano passado que pediu ao DAER, e o Ver. Flávio está pedindo ao DAER novamente a pintura 
do asfalto. Ver. Flávio eu vou pedir mais perto porque quem sabe assim é mais fácil de ter essa 
faixa de segurança com placas de identificação que estou pedindo ao Executivo, pois agora o 
nosso Posto de Saúde mudou a farmácia para o outro lado, o lado da Secretaria e o nosso 
Centro de Saúde vai ficar consultas agendadas, de um lado emergência e do outro lado 
urgência, então é certo que o paciente chega lá o médico receita ele sai dali e atravessa para ir 
na farmácia, então é obrigado coisa que precisa para ontem essa faixa de segurança com placa 
reduzindo a velocidade que os carros passam em alta velocidade, eu saio de ambulância ali Ver. 
Flávio e os caras não respeitam a ambulância, eles sabem que se a ambulância está saindo é 
alguma coisa urgente não é brinquedo. Então é um pedido de providencias simples mais que irá 
evitar uma grande tragédia, Deus o livre de um dia atropelar uma velhinha, ou um senhorzinho, 
qualquer pessoa que pegar a receita médica e atravessar pegar o remédio, então é muito 
importante. Sr. Presidente: Ver. Delmir concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da 
palavra o Ver. Flávio: Eu quero dizer que vim a essa tribuna para concordar com uma coisa, é 
certo que vai acontecer nós não sabemos o dia e quem, mas que vai acontecer vai, aliás vocês 
já pararam para analisar essa nossa Avenida aqui dez para as oito da manhã, meio dia, e cinco 
e pouca da tarde quando o solta o colégio, o alçapão que se transformou e nesse caso que está 
em pauta ainda que é certo que vai acontecer, só que a gente não sabe quando, e como o 
senhor falou depois que acontecer ai o senhor vai sair correndo com a ambulância e o senhor 
vai ir daqui até o primeiro hospital pensando porque que não atenderam meu pedido, mas o 
senhor estará com sua consciência tranquila como vereador e nós também porque vamos 
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aprovar agora, só que tem uma coisa isso é insuficiente porque ai já perdemos um cidadão, ou 
uma cidadã desta Cidade, é certo que vai acontecer a questão é saber que dia e com quem. O 
mesmo caso é ali naquela curva perigosa que já caíram dez caminhões ali, é certo que vai 
acontecer só que não sabemos com quem, só que até agora os dez que caíram lá nó tivemos a 
sorte de não vir ninguém e pegar de frente e levar alguém aqui da nossa Cidade. Retoma o uso 
da palavra o Ver. Delmir: Obrigado Ver. Flávio, e este tal de DAER parece que é tão longe que 
fiz meu requerimento extensivo ao Executivo, ao Prefeito que ele olhe isso aqui e se sensibilize 
e bote aquele cidadão que trabalha ali no Departamento de Transito o Seu Degues que faça 
este trabalho porque é um trabalho simples, tranca um lado e pinta, tranca o outro e pinta, e 
coloca uma placa reduzindo a velocidade para vinte por hora, dez por hora o que for por que 
aqui é um Posto de Saúde e mostrar uma cruz bem grande para as pessoas verem que tem que 
pagar, então por isso que fiz o pedido para aqui para o nosso Executivo que olhe com carinho 
porque parece que esse tal de DAER é tão longe, o casa de Campo é zona urbana ali né e o 
senhor já viu essa beirada de faixa aqui é horrível para não dizer nojenta, para chegar na Casa 
de Campo tem que ter um carro se não tiver um carro não pode chegar porque não tem acesso, 
custa meter uma patrola ali e ensaibrar essa beirada de asfalto é uma vergonha é outra coisa 
que não tem cabimento, mas vamos esperar que o Executivo faça isso, e pode ser que este tal 
de DAER fique mais perto de nós um dia. Sr. Presidente: Coloco em votação o Pedido de 
Providências N°025/2015 de autoria do Ver. Delmir, Aprovado por unanimidade.  Dando 
seguimento na ordem do dia Pedido de Providências N°026/2015 de autoria do Ver. Ademar, o 
vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao Pedido de Providências 
N°026/2015, o Ver. Ademar: Com relação ao Pedido de Providências N°026/2015 e eu começo 
dizendo que nos meios Jurídicos existe um termo chamado prostitutas das provas e o meu 
pedido de providencias é o prostituto dos pedidos de providencias e eu explico, na realidade o 
pedido de providencias nessa Casa é uma matéria legal corriqueira, está dentro do nosso 
regimento enfim e é um meio legal de chegar ao Executivo, e olha o que aconteceu a um tempo 
atrás eu visitando a casa do seu Geronildo e Dona Teresinha que são meus amigos de muitos 
anos e eles fizeram a poda de umas arvores e colocaram à beira da rua até chegaram amassar 
um pouco de galhos, e ela dizendo que conversou com uma pessoa do Executivo e naquele 
momento aquela pessoa não podia dar a atenção que ela merecia e ficou por isso mesmo, e eu 
creio que pelo momento e pelo lugar ela entrou errada porque ela deveria ter ido na Secretaria 
de Obras né e pedir a retirada dos galhos o que não aconteceu, e ela pedindo para mim fui até a 
Secretaria de Obras por três vezes e eu não consegui contato com o Secretário mesmo várias 
vezes tentando por telefone eu não consegui, e na oportunidade a moça Fabiane me falou que 
no outro dia mandaria retirar os galhos e na realidade eu passando lá e a mulher me ligando e 
fui conferir não acreditei estão lá os galhos ainda, hoje eu tentei ligar para o Secretário 
novamente mais já avisei não vai atender, e eu liguei e realmente ele não atendeu e o que reta 
para o vereador é fazer o pedido de providencias, fazer o pedido de providencias então vamos 
ter a certeza que vai chegar nas mãos dele e para poder aliviar as cobranças em cima dos 
ombros dos vereadores, aliás o vereador pediu tem as provas mais não convence, mas agora 
convence. Mas digo é um pedido de providencias de muito pouca insignificância que não 
precisava passar por aqui, e só passar nas ruas e ver o que está falando e ir fazendo. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: 
É realmente seu pedido de providencias está incompleto porque tem mais algumas ruas que 
necessitam e já que fez daquela rua vamos contemplar mais algumas, infelizmente na nosso 
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Cidade a cultura é poda uma arvore coloca na rua que a Prefeitura vem e recolhe, essa 
mentalidade tem que mudar nesta Cidade. Hoje existe uma equipe só recolhendo galhos e não 
dão conta e inverno agora é época da poda, e o destino final desses galhos aonde é que vai 
parar? Porque queimar não pode, o que tem que fazer? Então temos que mudar a mentalidade 
de Governar essa Cidade, os moradores têm que contribuir também, na hora de plantar uma 
arvore tem que ver aonde vão plantar essa arvore do tamanho do porte que ela dá, porque tem 
pessoas que plantam arvores em baixo da rede de luz, nós temos aqui na Av. Quatro de Maio 
um senhor fez uma plantação de arvores ali, que esses dias um funcionário estava podando 
porque já estava alcançando a rede de baixa tensão e as pessoas não tem noção disso aí. 
Quando eu trabalhei na Secretaria já existia esse problema e cada vez mais aumentar mais 
porque naquela época quantos plantaram uma arvore, uma mudinha e aquela mudinha cresceu, 
vem crescendo e todo ano vão podando e aí cabe ao Município deixar de fazer outros trabalhos, 
em Gravataí o senhor faz uma poda o senhor vai ter que recolher no cofre do Município ou locar 
um container para recolher aquele material é por sua conta e aqui em Glorinha pôr em quanto 
não está havendo isso, mas quem sabe um dia mude isso e consigam realmente melhorar esse 
sistema de galhos porque estão fazendo o que com os galhos hoje? Lá no Parque de Eventos 
não está sendo colocado mais, e queimar não pode, eles estão triturando como era promessa 
do Secretário do Meio Ambiente, obrigado e votarei favorável. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Ademar: Obrigado Ver. João, na verdade você administrou a Secretaria de Obras e creio que 
na época foi adquirido um triturador e a empresa Divimec construiu e ele foi usado bem 
pouquinho e está lá novinho e estranhamente ele está lá e não está sendo usado mais, e não 
sei o porquê, e aí foi queimado durante dois, três anos no Parque de Eventos colocado lá 
criminosamente lá e queimado, e não só os galhos de arvores mais também pneus, sofás e 
tantas outras coisas, até que em um trabalho de escola as crianças fazendo esse trabalho, 
verificaram ao longo do Município que foram visitar o Parque de Eventos e lá constataram 
depois de ouvir muito das professoras que não pode queimar, não pode jogar lixo no chão, em 
qualquer lugar enfim, chegaram lá e se abismaram o que é isso aqui? E chegando em casa as 
crianças contaram para os pais que se revoltaram e que então gerou a denúncia, que depois 
saiu no Jornal de Glorinha, aí então acharam uma solução de colocar atrás do cemitério que tem 
um enorme de um monte, e aquilo ali vai criar gamba, ratos, cobras e todo tipo de coisa porque 
queima não pode. Agora lá vamos imaginar eu estou torcendo aqui que apodreça, mas eu torço 
que Deus ajude que alguém venha lá e toque fogo aí vai haver uma queixa que foi um incêndio 
criminoso, estou só imaginando, acho que temos que temos que pegar aquele aparelho que tem 
lá e triturar os galhos é a tomada do trator quem vai fazer, não vai gastar lá muita coisa porque 
tem uma potencia louca. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o 
uso da palavra o Ver. Jorge: As podas trituradas já que a Prefeitura dispõe dessa máquina 
deste triturador ela serve de adubo orgânico e pode muito bem ser distribuída aos nossos 
produtores rurais, é um consumo legal e estaria resolvido o problema, e eu também não entendo 
porque que essa máquina, esse triturador não está funcionando hoje que é uma pena, porque 
as pessoas procuram e procuram muito este tipo de adubo orgânico e eu tenho certeza que se a 
Prefeitura fizesse isso triturasse e distribuísse aos produtores rurais acho que seria de bom 
grado e bem recebido este material pelos nossos produtores. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Ademar: Para encerrar então Sr. Presidente, peço a compreensão dos vereadores é um 
requerimento que não me envergonho de trazer a essa Casa porque está e é uma cultura que já 
vem de muitos anos que não é de agora e aquela senhora não é a culpada, se recolhem de 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

 

10 
Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho n°23.990 – 2º Piso– Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 

E-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com  

 

 

todos porque o dela não está sendo recolhido. Sr. Presidente: Coloco em votação o Pedido de 
Providências N°026/2015 de autoria do Ver. Ademar, Aprovado por unanimidade. Não 
havendo mais matérias na ordem do dia passamos para as Explicações Pessoais, consulto os 
vereadores sobre a dispensa do uso das Explicações Pessoais, dispensado as Explicações 
Pessoais por unanimidade. Ver. João como Líder de bancada dispõe de dois minutos. Faz o 
uso da palavra o Ver. João: Sr. Presidente dispensando as formalidades queria fazer um 
comunicado que na sessão passada eu disse que teria uma reunião no Hemocentro na sexta-
feira, só que ouve um problema de saúde um familiar das pessoas que nos receberiam e nós 
fomos hoje eu o Secretário da Saúde,  o Coordenador da Defesa Civil, o Diretor Gerson, a Maria 
de Lurdes que é a Chefe de Captação e a Cátia que é a Diretora de Junta, então ficou acordado 
com o Hemocentro que no dia cinco de agosto em uma quarta-feira o Hemocentro virá a 
Glorinha fazer a coleta que será no horário das 09:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas 
e no turno da manhã será sessenta pessoas e no turno da tarde setenta para coletarem, ai o 
Município vai disponibilizar um médico, duas enfermeiras e três técnicos de enfermagem, então 
é bom para nós divulgar na Cidade que vemos no acidente que aconteceu com o Raul o quanto 
as pessoas são solidárias no nosso Município e quantos que querem doar, e até por questão de 
se deslocar até Porto Alegre e até mesmo pela comodidade, então o Hemocentro vem a 
Glorinha e virá mais vezes é questão de agenda, então dia cinco de agosto o Hemocentro 
estará em Glorinha e vamos divulgar nas redes sociais que é muito importante para essa 
Cidade. Sr. Presidente: Obrigado Ver. João é muito importante essa vinda do Hemocentro 
móvel aqui na nossa Cidade. Não havendo mais Vereadores inscritos nas Explicações 
Pessoais, encerro a presente sessão, agradeço a presença de cada um dos senhores e 
senhoras, e convido para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no próximo dia treze de julho 
de dois mil e quinze (13/07/2015) as 18hs aqui no Plenário José Marques Cardoso.  
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