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Ata n° 025/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, realizada no dia 
treze de julho de dois mil e quinze (13/07/2015), 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 dia treze de julho de dois mil e quinze, solicito ao 1º secretário que faça a leitura de um 
versículo bíblico. 1º Secretário: Provérbios capitulo 12, verso 02. Sr. Presidente: Obrigado Ver. 
Flávio, agradeço a presença de todos, colocamos em discussão a Ata da Sessão Ordinária Nº 
024/2015, coloco em votação a Ata da Sessão Ordinária n°024/2015, Aprovada por 
unanimidade a Ata da Sessão Ordinária n°024/2015. Peço 1º Secretário que faça a leitura dos 
Expedientes Recebidos. 1º Secretário: Expedientes Recebidos para sessão do dia 13/07/2015, 
Requerimento n°026/2015 de autoria do Ver. Jorge; Pedido de Providências n°027/2015 de 
autoria do Ver. João; Pedido de Providências n°028/2015 de autoria dos Ver. Carlos 
Leonardo e Ver. Ademar; Informativo- Comunicado n°153380/2015 do Ministério da 
Educação; Informativo- Comunicado n°153381/2015 do Ministério da Educação; 
Informativo- Comunicado n°153382/2015 do Ministério da Educação; Informativo- 
Comunicado n°153383/2015 do Ministério da Educação; Informativo- Comunicado 
n°153384/2015 do Ministério da Educação. 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 PDT, PP, PTB, PMDB, PSDB e PSD não consta vereador inscrito. Sr. 
Presidente: Somente para clarear os colegas vereadores que foi entregue a cada um de vocês 
cópias do OF. GP. N°089/2015 que aonde o Prefeito oficializa a Câmara que ele não promulgou 
o veto rejeitado na última sessão do dia 29/06/2015 e logo após essa informação a Câmara 
Municipal de Vereadores fez a promulgação da Emenda junto a Lei Municipal n°1784/2015, 
então essa é a informação. Não havendo vereadores inscritos nos expedientes recebidos, 
passamos então para a ordem do dia. Peço ao 1° Secretário que faça a chamada para inscrição 
referente ao PL N°021/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal. 1° Secretário: Ordem de 
inscrição para o uso da palavra referente ao PL N°021/2015 de autoria do Poder Executivo 
Municipal na seguinte ordem: vereadores do PDT, PP, PTB, PMDB, PSDB e PSD, consta 
vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. Ademar dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente ao PL N°021/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente chega a essa Casa o PL 
N°021/2015 que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de 
R$802,00 reais junto a Secretaria Municipal da Saúde, já fazia algum tempo que não vinha 
projeto desta natureza e até estava preocupado porque nós já estamos no meio do mês de julho 
e nós só temos vinte e um, vinte e dois, vinte e três  projetos mandados para essa Casa sendo 
que no ano passado nesta época tinham mais ou menos sessenta projetos. Mas é importante 
prova que estão vivas as nossas Secretarias, e chega a essa Casa este projeto que servirá 
como origem a abertura de crédito especial no artigo anterior o superativo financeiro para poder 
abrir o crédito. Sr. Presidente: Obrigado Ver. Ademar, coloco em votação o PL N°021/2015 de 
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autoria do Poder Executivo Municipal, Aprovado por unanimidade o PL N°021/2015. Dando 
seguimento a ordem do dia passamos para o PL N°023/2015 de autoria do Poder Executivo 
Municipal, peço ao 1° Secretário que faça a chamada para inscrição para o uso da palavra 
referente ao PL N°023/2015. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso da palavra referente 
ao PL N°023/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal na seguinte ordem: vereadores do 
PDT, PP, PTB, PMDB, PSDB e PSD, consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. Ademar 
dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao PL N°023/2015 o Ver. Ademar: 
Sr. Presidente também chega a essa Casa o PL N°023/2015 que altera o dispositivo da Lei 
Municipal n°1692/2014 que dispõe sobre o Programa Municipal de Alimentação dos servidores 
ativos da administração direta da administração de Glorinha e dá outras providencias. Este 
projeto nada mais é do que um arredondamento aonde no projeto lá n°1692 dizia que o servidor 
entraria com vinte por cento e o Município com oitenta por cento, então precisa para arredondar, 
para chegar aos vinte por cento passar de 3.704 devido as casas né, não tem como eu fazer as 
contas aqui certinho, então ele arredondaria de R$18,52 para R$18,55, aí fecharia vinte com 
oitenta, é só essas as razões que o Sr. Prefeito mandou este projeto para arredondar. Sr. 
Presidente: Coloco em votação o PL N°023/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, 
Aprovado por unanimidade o PL N°023/2015. Projeto de Decreto Legislativo N°003/2015 que 
aprecia as contas do Executivo Municipal de Glorinha no exercício de 2011, peço ao 1° 
Secretário que faça a chamada dos colegas vereadores para inscrição. 1° Secretário: Ordem 
de inscrição para o uso da palavra referente ao Projeto de Decreto Legislativo N°003/2015 na 
seguinte ordem: vereadores do PDT, PP, PTB, PMDB, PSDB e PSD, consta vereador inscrito. 
Sr. Presidente: Ver. Ademar dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao 
Projeto de Decreto Legislativo N°003/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente em relação a este 
Decreto da Câmara Municipal que discuti a prestação de contas do Executivo do Tribunal de 
Contas do Estado entrou semana passada e nós vereadores talvez não estivéssemos entendido 
porque a coisa quando não é escrita passa desapercebido muitas vezes, então como não ouve 
um resultado do pedido que fiz e baseado nas palavras que realizei naquele momento aonde eu 
pedia que um acordo de votação me submeteria a votar o projeto desde que o Executivo 
mandasse de volta e eu corria este risco é claro mas assumiria, mandar de volta a prova de que 
está sendo efetuada o parcelamento em sessenta parcelas que foram feitas por inobservância 
do Poder Executivo de ter, reter na hora do pagamento o ISS o que ocasionou depois do pedido 
do Tribunal de Contas e o devedor em parcelar em sessenta parcelas, e o Município não está 
tão bem das pernas para fazer um financiamento, e isto é um financiamento indireto. Então nós 
temos aqui os valores que falei naquele dia, e tem tantas outras inobservâncias, mas já recaiu 
sobre duas multas em cima do nosso Prefeito e isso é normal acontecer, a inobservância do 
controle interno embora tenha três pessoas para este fim e que são designadas para outras 
finalidades como diz aqui o Tribunal de Contas, então se eu sou o Chefe do Executivo Ver. 
Almiro e tenho três pessoas no controle interno eu coloco as três pessoas no controle interno 
para evitar que eu depois e que não seja por minha vontade, mas há um lapso e essas pessoas 
são desviadas para outras finalidades e não ficam cuidando das contas que depois vai cair a 
responsabilidade sobre o Prefeito. Então baseado nisso gostaria de pedir vistas no projeto para 
semana que vem votar e durante a semana o nosso Jurídico vai encaminhar ao Executivo o 
pedido daquilo que nós postulamos. Sr. Presidente: Após o pedido de vistas do Ver. Ademar 
conforme o artigo n°131 do nosso regimento interno passamos a apreciação do plenário o 
pedido de vistas do Ver. Ademar, Aprovado por unanimidade o Pedido de Vistas, sendo 
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assim o projeto está retirado de palta. Suspendo a Sessão por tempo indeterminado. 
Retomando a Sessão: Requerimento n°026/2015 de autoria do Ver. Jorge que dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente ao Requerimento N°026/2015 o Ver. Jorge: Sr. 
Presidente, colegas vereadores, nossa assistência, a minha vinda a tribuna é para defender o 
requerimento n°026/2015 no intuito de pedir ao Executivo Municipal que de assistência técnica 
veterinária aos piquetes de laçadores do nosso Município, visto que o nosso campeonato de 
laço e de qualquer das ações que forem promovidas a cavalo está suspenso por motivos de 
doenças infecciosas como Mormo e Anemia, e os laçadores do nosso Município os esportistas 
do laço estão com dificuldades para fazer exames nos cavalos por falta de uma assistência 
veterinária que nem todos tem condições de pagar por isto, e como a Prefeitura tem um 
veterinário a serviço do Município e sendo o laço o esporte oficial do Município que foi aprovado 
por essa Casa, eu acho que o Município poderia disponibilizar o serviço veterinário a assistência 
técnica, e o proprietário dos cavalos pagar a despesa que não fosse necessário de pagar 
também pelo serviço veterinário, que fosse disponibilizado pelo Município porque o nosso 
campeonato de laço parou e pelo que posso perceber tem vários piquetes que não vão 
participar, a uns dez anos atrás mais ou menos nós tínhamos neste esporte a maioria dos 
laçadores eram pessoas de quarenta anos para cima e hoje temos vários jovens e crianças 
participando deste esporte, um esporte sadio que tira o jovem muitas vezes de uma outra 
tendência inconveniente trazendo para este esporte. A alguns anos atrás tínhamos o futebol que 
atraia a gurizada e era muito bem valorizado e hoje a nossa realidade é o laço, e para incentivar 
essa gurizada nova, esses jovens que participem e não deixar com que eles abandonem o 
esporte sadio como é a modalidade do laço no nosso Município que é nosso esporte oficial. 
Então eu peço o apoio aos nobres colegas vereadores para que nós pudéssemos dar a 
oportunidade eu sei que muitos podem e tem condições de pagar um exame veterinário, mas os 
nossos jovens a maioria eu acredito que não tanta condição de pagar um veterinário particular 
para realização destes exames, então por isso que venho pedir essa colaboração do Executivo. 
Sr. Presidente: Ver. Jorge concede uma parte ao Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. 
João: Quero lhe parabenizar por essa matéria e dizer que não foi transferido nenhum tipo de 
modalidade desse esporte no Estado devido a doença de Mormo só que muitos proprietários de 
canchas que faziam os eventos usaram esta frase porque todo evento que é feito o acavalo que 
for participar tem que ter toda documentação em dia se não o dono do evento será 
responsabilizado e vai pagar a multa. Então uns vinte dias atrás estive na Secretaria do Estado 
na avicultura e não lembro bem mas acho que é o Dr. Marcelo que é o Chefe da Veterinária, 
tinha lá o Prefeito lá de Chuí que veio procurar esclarecimento que eles tinham uma cavalgada 
da centelha lá dias 14 e 15 de agosto que vai sair de lá a centelha da semana farroupilha, então 
é um processo bem complexo que todo mundo que for participar de cavalgada, remate, todo 
evento aonde houver aglomeração de animais tem que ter o exame negativo de Mormo e 
anemia infecciosa, inclusive questionei ele porque que o cavalo não tinha que ter tipo um 
passaporte, tipo uma carteirinha do SUS que nós seres humanos temos, e ele disse que não 
tem que ter GTA por que lá em Rolante teve este caso de Mormo lá é uma hotelaria e teve 
vários animais lá e eles não sabem exatamente da onde estes animais vieram, não tem como 
eles rastearem e no caso que aconteceu fica mais difícil, então todo evento que for tira pela 
internet depois de cadastrado tudo direitinho a GTA. Mas acredito que se nós se reunirmos com 
o Prefeito de uma maneira legal de fazer estes exames será de bom grado e até me estranha 
também a Patronagem do CTG não ter convocado uma reunião com todos os capatazes e 
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piquetes para se inteirar melhor do assunto e fazer uma mobilização do assunto para todos 
fazer o exame num dia só se possível e fosse mais barato este tipo de exame, é uma pena 
porque pelo que eu sei é uns três, quatros piquetes que conversaram comigo que não vão 
participar devido a este transtorno que vai dar além de tirar toda documentação, mais pagar os 
exames. Muito boa sua matéria e votarei favorável. Retoma o uso da palavra o Ver. Jorge: 
Obrigado Ver. João, foi muito bom o senhor ter me aparteado o senhor tem subsídios 
interessantes sobre o assunto e realmente o CTG que é a entidade autorizada a fazer os 
eventos do nosso Município que está ao meu ver um pouco distante desse caso né. Sr. 
Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. José Ferreira. Faz o uso da palavra o Ver. 
José Ferreira: Parabéns pela sua matéria isso é muito oportuno porque a gente vem, assim 
como o senhor falou e hoje é caro para fazer isso aí, eu não fiz mas teria que pagar R$180,00 
para fazer os dois exames o Mormo e a Anemia infecciosa que eu não sei e gostaria de saber 
quais são os sintomas dessas doenças porque até hoje a gente só ouve falar que aconteceu lá 
não sei aonde, mas não existe assim um sintoma da doença que o cavalo sentiu isso e sentiu 
aquilo. Eu gostaria de saber das autoridades que cuidam destes problemas e acho que é muito 
oportuno isso desse negócio de ver se a uma possibilidade da Prefeitura ou do CTG não vou 
dizer pagar cem por cento mais auxiliar com cinquenta por cento das despesas dessas doenças, 
eu sei de muitos que não vão laçar e nós não queremos isso, queremos o aumento dos 
laçadores, o aumento dos tradicionalistas que o senhor falou que a um tempo atrás era a partir 
de quarenta anos e hoje em dia é a gurizada quem laça, hoje nós não laçamos nada vamos lá 
corremos atrás e peleamos que nem diz o outro, mas não ganhamos quem ganha os troféus é a 
gurizada que se dedicam totalmente no laço, e eu vou lá laçar uma vez por ano. Mas uma vez 
quero lhe dar os parabéns e alguém tem que ajudar porque se não ajudar vai diminuir sim um 
cinquenta por cento dos piquetes de laçadores para este campeonato já. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Jorge: Eu sei que as gurizadas hoje estão laçando mais do que os veteranos em 
alguns eventos, mas não existe semente sem arvore e o senhor eu tenho certeza que é um dos 
troncos de alguma arvore que produziu muita semente nessa modalidade do laço aqui em 
Glorinha, não só do laço, mas como também do nosso CTG e do tradicionalismo em geral. É um 
esporte que precisa ser olhado com mais carinho, o nosso futebol acabou tem uma gurizada 
teimosa aí insistindo para manter alguns times de futebol de salão e o Glorinhense aqui, então 
temos que ter aqui alguma diversão para a nossa gurizada e diversão sadia, e essa que 
considero uma das mais sadia entre os esportes, e eu sei da preocupação de cada um dos 
senhores e espero que o Executivo e o CTG tomem uma providência para que nós possamos 
continuar com essa nossa juventude participando como sempre participaram. Sr. Presidente: 
Coloco em votação o Requerimento n°026/2015 de autoria do Ver. Jorge, Aprovado por 
unanimidade. Dando seguimento Pedido de Providencias N°027/2015 de autoria do Ver. João 
que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente ao Pedido de Providencias 
N°027/2015 o Ver. João: Sr. Presidente, colegas vereadores, trago uma matéria a essa Casa 
deste vereador que o Executivo providencie o chamamento do agente fiscal aprovado no último 
concurso público realizado por este Município. Acontece que nossa Cidade está desenvolvendo 
e algumas coisas parecem que não, foi feito este concurso no ano de 2013 foi homologado 
parece que em dezoito de maio, em setembro do ano passado foi chamado o primeiro colocado 
de agente fiscal e este candidato não se interessou pela vaga e o Governo deixou na geladeira 
não chamou o segundo colocado, o próximo da lista. E vemos que na nossa Cidade tem ruas 
que estão construindo prédios que tem um recuo, mas não, está ficando avançado e quem é 
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que fiscaliza isso, ninguém fiscaliza na Av. Avelino Maciel Neto tem obras ali que avançou o 
recuo, e depois que a pessoa constrói e vão lá conversar com ele aí já está construído é uma 
pendencia, uma briga vai acontecer no futuro, mas eu me animei porque estive conversando 
com a Secretária Luciana na semana passada e ela me disse que está bem avançado sobre o 
nosso código de posturas e brevemente vai vir a essa Casa, mas antes disso será feita uma 
audiência pública para discutirmos isso. Sr. Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. 
Flávio. Faz o uso da palavra o Ver. Flávio: Eu já tinha dito que não iria mais tocar neste 
assunto e de fato só vou dizer ao senhor o seguinte a um ano e meio atrás foi a última vez em 
que cobrei e estava faltando fazer a audiência pública ou seja a mesma desculpa de um ano e 
meio atrás. Só para o senhor ter uma ideia hoje foi feita uma audiência pública em Glorinha 
inclusive não sei se o senhor estava, a uns dias atrás tivemos uma aqui na Câmara, então assim 
qualquer coisa pode ser dita sobre o código de posturas menos que falta uma audiência pública 
e isso na verdade é uma enganação do Governo a nós que tanto pretiramos isso, quem sabe é 
outro motivo, mas a falta de uma audiência pública não pode ser verdade. A tempos atrás 
faltava que tinham que fazer na localidade do Maracanã que não tinha lugar e não sei o que, e 
não podiam fazer porque não tinham o PPCI. Então é o seguinte vereador o senhor é da base 
do Governo, líder de Governo agora então conversa sério com alguém do Governo sobre este 
assunto não vamos aceitar essa mentira que é de uma audiência pública, eu quero votar 
favorável ao seu projeto e vou votar favorável, mas assim conversa sério com eles porque eles 
não estão conversando sério com o senhor, me desculpa o desabafo. Retoma o uso da 
palavra o Ver. João: Falta alguns ajustes e depois a audiência pública e não sei se foi o mesmo 
que passaram para o senhor, mas confio neste Governo que aqui está até porque o Município 
está com vinte e sete anos e não temos o código de posturas e está mais que na hora então 
neste momento nada mais justo do que chamar, porque se foi colocada essa vaga no concurso 
público não havia necessidade então está na hora de chamar essa pessoa. Sr. Presidente: Ver. 
João concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. Ademar: Na realidade 
se encaixa aí neste seu pedido a criação do código de obras primeiro e aí chamasse a 
fiscalização ou o grupo competente que não tem, e o que foi pedido pelo plano diretor que já 
está valendo onze anos e também a reforma do plano diretor que pede nele próprio que em dez 
anos seja feita a reforma que não foi feito e pede a criação dos códigos impertinentes que não 
foram criados, então simplesmente contratar, nomear um fiscal as vezes ele traz prejuízos para 
o Município e estou sendo bem sincero porque ele não vai ter uma função especifica, ele vai ser 
nomeado vai trazer ele aqui será funcionário como direito dele mas não terá uma função 
especifica que não tem aquilo que irá nortear ele que é o código de obras, que baseado naquela 
cartilha irá chegar e aplicar a fiscalização propriamente dita. Sr. Presidente: Ver. João concede 
uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: Eu sei da sua preocupação com o 
código de posturas da nossa Cidade e realmente a gente precisa estruturar essa Cidade e ter 
um jeito de Cidade. Mas não é só este agente fiscal que precisamos para nós manter a postura 
da nossa Cidade precisamos chamar os motoristas, operadores de maquinas que a Secretaria 
de Obras hoje não tem condição de trabalhar e sustentar o bem-estar da nossa população 
porque não há funcionários, não foram chamados dos últimos concursos, alguns motoristas que 
estão esperando para serem chamados, e se a gente fala com o Secretário de Obras ele só diz 
que não tem gente para trabalhar, então não adianta nada termos um código de posturas para 
exigir do nosso povo, da nossa população que haja compostura e nós não ter como oferecer o 
serviço público de acordo como ele merece e precisa. Então é um caso complicado, mas sou de 
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acordo com a sua preocupação sobre o agente fiscal e meu voto é favorável mas quero deixar 
aqui claro que não é favorável só a este funcionário e eu queria que a Secretaria de Obras, a 
Secretaria da Saúde tivesse pessoas para satisfazer as necessidades da nossa população. Sr. 
Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: 
Em primeiro lugar quero lhe agradecer a gentileza de me conceder este espaço pelo que 
observe e escutei atentamente as intervenções que foram feitas sobre seu requerimento e eu 
concordo com o que disse o Ver. Jorge, o Ver. Ademar, com o Ver. Flávio e concordo com a sua 
preocupação que também é a minha e eu entendo também Ver. João que chamar o fiscal e nós 
não termos o código de posturas é nós delegar direito a quem terá o direito de executar as 
funções no Município. Eu peço a gentileza se o senhor assim entender de que quem sabe o 
senhor retira seu requerimento da noite de hoje e eu quero prometer aos vereadores que eu vou 
me encarregar em falar com o Governo juntamente com o senhor e outros vereadores que 
quiserem me acompanhar para ver em que estado está o nosso código de posturas para que 
nós não colocamos a carreta na frente dos bois e eu lhe peço vereador como colega de partido, 
como amigo, como líder da minha bancada que nada impede que na semana próxima pode 
voltar tranquilamente com ele que terá meu apoio, se o senhor acatar com meu pedido eu fico 
muito agradecido, era isso, muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. João: Com todo 
respeito e admiração que tenho pelo senhor o vereador mais velho da Casa anos de mandato 
que o senhor tem, eu digo ao senhor que não posso retirar este pedido porque quando o 
Município fez o concurso público ali não falava nada que teria que ter o código de posturas, e o 
concurso já fechou os dois anos e acredito que já foi prorrogado por mais dois e faz tempo e o 
Ver. Flávio já faz mais de um ano que este código de posturas não vem a essa Casa, eu não 
posso retirar este pedido até porque o ano passado o primeiro colocado foi chamado e ele ia 
assumir e não tinha o corpo técnico, o corpo técnico tem porque no tempo que desmancharam a 
Secretária Luciane me falou que no tempo do Colbert tinha o corpo técnico de fiscalização de 
obras, ai o Colbert foi embora que passou em um concurso em São Leopoldo ou Novo 
Hamburgo se não me engano e foi embora, e acabou, terminou aquele grupo técnico que existia 
e o Colbert era fiscal de obras então nós já tínhamos isso e hoje não temos mais. Então quero 
que o Governo tome providencias e chame daqui um mês, dois o próximo e faça a audiência 
pública do código de posturas e depois chame ele então, mas a minha preocupação é que 
ordenem as obras neste Município porque tem prédios construídos aqui que tem que ser quatro 
metros de recuo e tem um metro e meio do limite, é muito feio para nossa Cidade aí depois 
como é que vai interpelar o proprietário para recuar o prédio pré-moldado de que maneira. Então 
minha preocupação é essa temos que dar cara de Cidade neste Município que já temos vinte e 
sete anos, infelizmente Ver. Almiro eu não posso retirar meu requerimento. Sr. Presidente: 
Coloco em votação o Pedido de Providências N°027/2015 de autoria do Ver. João, Aprovado 
com sete votos favoráveis dos vereadores Almiro, Ver. Ademar, Ver. João, Ver. Delmir, 
Ver. José Ferreira, Ver. Jorge e Ver. Flávio, contra um voto contrário do Ver. Jairo. Dando 
seguimento Pedido de providências N°028/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo e Ver. 
Ademar, para defender o projeto Ver. Ademar dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente ao Pedido de Providências N°028/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente o Pedido de 
Providencias N°028/2015 de sua autoria e de minha autoria ele pede que sejam realizados os 
serviços de manutenção da pavimentação da Av. Avelino Maciel Neto especialmente nas 
proximidades das empresas RC Transportadora e Magnetec, bem como em frente ao 
Loteamento Bela Vista, tendo em vista o péssimo estado de conservação da referida Avenida. 
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Sr. Presidente lembro que no ano passado o senhor trouxe um pedido mais ou menos parecido, 
mas a situação se agravou bastante tem buracos dentro da Avenida que são bastante profundos 
e dependendo se estiver rápido e não estiver como desviar o carro pequeno quebra a roda 
naqueles buracos ali, são buracos secos, e quando dá um buraco na terra de chão não tem 
problema nenhum, mas no asfalto ele é seco pega de cheio. E quem transita na Av. Avelino 
Maciel vê que aqueles borrachudos em frente a RC Transportadora eles são bastante altos 
prejudicando os carros rebaixados que nem pode passar por lá além dos buracos, mas o que 
me preocupa é uma estação chuvosa que vai ser de agora em diante e a degradação daquele 
asfalto o que vai ser muito mais caro depois para trocar, como deixaram ali abaixo da Rosinha, 
abaixo do Loteamento Bela Vista que tem uma parte que foi colocado saibro uns vinte metros 
mais ou menos não tem mais asfalto, então o prudente seria essas empresas que estão fazendo 
a arrumação da RS030 que o Município contatasse com eles ou de repente através de uma 
licitação para fazer aquela arrumação porque aquele asfalto frio não irá resolver e ainda ficará 
irregular, tem lugar que tem que cavoucar retirar o borrachudo e colocar brita e refazer 
novamente. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. e Presidente Leonardo. 
Faz o uso da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Hoje pela manhã quando estávamos 
conversando a respeito da Av. Avelino Maciel Neto e verificando as necessidades que tem ali 
que as pessoas, os moradores utilizam ali tem nos procurados, já tem duas matérias que fiz aqui 
a respeito daquela Avenida, a Ver. Geani quando esteve aqui também fez uma matéria a 
respeito daquela Avenida solicitando uma atenção especial ao Executivo Municipal. A um bom 
tempo atrás, mais de um ano conversando com o Sr. Prefeito ele disse que existia um projeto de 
revitalização daquela Avenida que até hoje não vi sair, mas também escutei um relato de um 
empresário que tem uma indústria a Av. Avelino Maciel Neto e disse que solicitou ao Secretário 
de Obras que desse uma atenção neste local que o senhor estava comentando que é uns vinte 
metros que existe só saibro hoje logo depois do Loteamento Bela Vista, e o Secretário disse 
para ele que tinha uma nascente ali, uma vertente por isso que ficava daquela forma, aí ele ficou 
curioso e foi lá ver né que podia fazer uma nascente ali, um poço daqui a pouco e chegou lá e 
constatou que não existia uma nascente. Então é má conservação realmente e aquele trecho ali 
não foi a Corsan quem alterou tem uma lateral ali que a Corsan prejudicou até, mais falta uma 
manutenção em toda extensão da Av. Avelino Maciel Neto e principalmente como nós 
colocamos aqui no pedido de providencias em pontos específicos isso em regime de urgência 
urgentíssima, porque o correto para um trabalho bem feito revitalização de toda ela, 
recapeamento e pintura e sinalização horizontal para os motoristas terem uma segurança e os 
usuários da via ficarem mais tranquilos, esperamos que desta vez nosso pedido seja atendido. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: É nós estamos pedindo apenas o básico, a gente 
não está se estendo sabemos das dificuldades do Município, e ali se estivesse mesmo uma 
vertente seria resolvido com dreno e faz uma drenagem, quando detecta que tem uma vertente 
se faz uma drenagem e é uma reclamação constante do pessoal que passa por ali, dos 
empresários das empresas local e é ou encontra no mercado e estão reclamando que vocês 
vereadores não fazem nada é o que eles vêm para cima da gente. Então a gente traz este tipo 
de matéria para essa Casa, e acho que encontrará na Prefeitura agora, no Executivo se Deus 
ajude que encontraremos êxito neste pedido uma vez que os outros não conseguimos. Sr. 
Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. 
Jorge: Hoje passei por aquela Avenida e percebi que algumas coisas que se der uma atenção 
melhor, conserva, ajuda a conservar, tem lugares ali que a terra na beira do asfalto está mais 
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alta que no asfalto, faltando um desaguador para não parar a água em cima do asfalto que vai 
deteriorando tudo, então eu vou falar com o Secretário de Obras vou sugerir pessoalmente a ele 
que ele faça este trabalho o escoamento daquelas aguas que ficam no asfalto, a requerimentos 
que foram feitos para recompor aquele asfalto ali e foram feitos vários nesta Casa por muitos 
vereadores e até por mim na época. E eu confesso que me dá uma saudade do Governador 
Brito que foi naquela época construído aquele asfalto que foi feito e o Prefeito era o Darci e o 
Governo do Estado fez aquele asfalto muito bem feito até os laticínios Glorinha e fez a João 
Osvaldo Rosa até a bifurcação Estrada do Portão com a Estrada Ozy Costa, e foram duas obras 
aonde o Município não tinha asfalto quase em lugar nenhum e tinham duas ruas que tinham 
asfalto e foi feito naquela época o Governo do Estado nos deu aquele presente e era só o 
Município conservar depois, mas nem isso foi feito, infelizmente não foi observado aquela obra, 
e uma obra que foi muito bem feita e se tivesse sido cuidado com mais carinho não estaria como 
está hoje. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da 
palavra o Ver. Flávio: Venho a essa tribuna para lembrar que o empresário que fez essa 
afirmativa aos vereadores que nada fizeram a respeito dali, especificamente este caso da rua ali 
e ele foi muito infeliz muito infeliz porque quem inaugurou aquele acesso ali, e um pedaço que 
foi feito depois este que o Ver. Jorge falou foi um vereador que estava Prefeito em 2010 e se 
não me engano está ali ele que foi inaugurado por ele aquele pedaço. Então que pena que ele 
não disse para mim isso porque eu ia dizer que os vereadores fizeram sim, e está ali o vereador 
que fez, ele que inaugurou, foram recursos oriundos do Governo da Governadora Ieda que não 
fez nada por ninguém e mandou cinco milhões para essa Cidade, então que pena que este 
empresário faz uma acusação leviana que deveria primeiro se inteirar das coisas para depois 
cobrar do Poder Legislativo, então vim aqui fazer justiça primeiro ao vereador que estava 
Prefeito naquela oportunidade que foi ele quem inaugurou, a mais não foi ele quem, não 
interessa ele quem inaugurou ele quem entregou a comunidade, então mais um exemplo de que 
as vezes as pessoas falam bobagens e bobagens das grandes. Retoma o uso da palavra o 
Ver. Ademar: Foi uma luta da comunidade, uma luta incessante para que nós pudéssemos 
conseguir aquela ligação da Freeway ali por dentro né, que já fazia bastante tempo que já 
estava só o chão batido, e por consequente as outras empresas que se instalaram ali que 
precisavam daquele acesso o que naquela época o Marco Alba que era secretário da Ieda, e a 
Ieda com seus escassos recursos destinou através da Metroplan em uma reunião que nós 
estávamos na Cantina Figueira se alguém estava pode lembrar que destinou os recursos que foi 
cumprido e foi feito, só que aí a empresa que fez, que ganhou a licitação ela não fez a devida 
drenagem, porque quando o barranco é mais alto do que o asfalto tem que haver a drenagem 
porque sempre vai haver infiltração e isso é logico, na parte da engenharia é assim que 
funciona. Mas as empresas empreitam com todas as drenagens e elas como não há fiscalização 
em cima elas fazem aquilo que bem entendem aonde é uma base de sessenta eles colocam 
trinta e três e assim por diante sempre foi assim e sempre vai ser em quanto não houver uma 
fiscalização rígida em cima. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. João. Faz 
o uso da palavra o Ver. João: Vou descordar do senhor em algumas situações sobre a 
questão da drenagem naquele asfalto a questão de dinheiro, recurso que veio era limitado os 
valores eram bem no limite, o que aconteceu no projeto estava prevendo paralelepípedo lá em 
frente a Empresa Magnetec naquele trecho ali até RC ali foi colocado só uma camada de asfalto 
em cima do paralelepípedo, não foi mexido na base nenhuma. A empresa não fez nada de 
compactação só foi colocado uma camada de asfalto no paralelepípedo, a questão do poço de 
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água ali na Av. Avelino Maciel quando eu fui Secretário tinha uma vertente ali e eu fui lá com 
dois funcionários com uma retroescavadeira e acompanhei eles e descobri, quando foi feito 
aquele asfalto foi colocado uma rede de dreno e com o tempo com as chuvas, foi criando terra 
na frente dos canos e foi entupindo aí a gente refez aquele dreno e acabou a infiltração de água 
no asfalto só que já existiam buracos naquela época, e quando a empresa que veio fazer aquele 
asfalto lá foi feito um tapa buraco ali, uma manutenção no asfalto, e o que ocorreu foi que a 
empresa que veio fazer os esgotos em Glorinha no fazer aquele serviço ali acabaram com a 
rede de dreno e por isso que voltou o poço dentro da Av. Avelino Maciel Neto, e ai falei para o 
Paulo Dutra se vocês não forem lá resolver este problema eu vou lá e mostro para vocês o que 
que é aí o Paulo prontamente foi lá e resolveu o problema de reativar aquele dreno que a 
Corsan a empresa que fez aquele serviço acabou danificando aqueles canos que entupiu tudo e 
a água vai, porque ali realmente tem uma vertente e vai sair para cima do asfalto, realmente o 
que o Ver. Jorge falou as limpezas nas laterais, as gramas vem crescendo e aterra vai 
acumulando e a água vai ficando em cima do asfalto. Lá depois da queijeira no mato ali a direita 
tem um bueiro ali e o mato criou ali na beira do asfalto e fica água em cima do asfalto ela não 
sai no desaguadouro e o que ocorre vai afundando com o tempo e vai abrir buracos, então 
concordo plenamente com o pedido do senhor e do Sr. Presidente e votarei favorável, temos 
que dar uma melhorada na Av. Avelino Maciel porque é uma artéria importante dentro dessa 
Cidade e para o nosso desenvolvimento. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao 
Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: Imagina o cidadão eu fiquei agora meio, meio 
não bastante perturbado e inclusive estava falando com o Ver. Flávio que segundo o atual 
Secretário de Obras diz que tem uma vertente, esse empresário disse que não existe essa 
vertente que ele foi lá verificar e não procede sobre essa vertente, aí o Ver. João que foi 
Secretário de Obras está afirmando categoricamente que existe sim essa vertente inclusive 
deste a época dele que fez uma limpeza coisa semelhante uma drenagem. Então quero dizer 
este mesmo empresário disse que os vereadores não fazem nada, aí o Ver. Flávio disse aqui 
com muito propriedade que o Ver. Delmir na época Prefeito executou aquele trecho daquele 
asfalto ali, que inaugurou e evidentemente é aquele que inaugura, agora se coloquem no lugar 
do cidadão, eu fiquei enrolado em uma teia de aranha, tem ou não tem vertente? Então com o 
maior respeito eu vou me calar, era isso muito obrigado. Retoma o uso da palavra o Ver. 
Ademar: Como falei antes a vertente se resolve com dreno a Secretaria de Obras existe e é 
para isso colocam o dreno e acabou a vertente ok. Com relação ao empresário é o seguinte os 
empresários passam uma vez, passam duas, passam dez e os carros deles batem naqueles 
buracos lá, eles perguntaram se nós não fizemos nada com relação aos buracos e não com 
relação da construção da rodovia, apenas isso, e o que eu não deixo de tirar a razão deles 
porque são cidadão que contribuem com impostos e cobram as medidas da Câmara de 
Vereadores que aperta o Executivo para que seja executado o serviço. Sr. Presidente: Coloco 
em votação o Pedido de Providências N°028/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo e Ver. 
Ademar, Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias na ordem do dia passamos 
para as Explicações Pessoais, peço ao nosso 1° Secretário que faça a chamada para inscrição 
para o uso da palavra nas Explicações Pessoais. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso 
da palavra referente as Explicações Pessoais na seguinte ordem: vereadores do PDT, PP, PTB, 
PMDB, PSDB e PSD, consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. Almiro dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Almiro: Sr. 
Presidente e demais componentes da mesa, meus colegas vereadores, quero saudar nossas 
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colegas servidoras, nosso servidor Rafael, quero agradecer a presença do Renato e do nosso 
Vereador Breno e diante mão e os senhores sabem que não é costume do Ver. Almiro quero 
pedir licença para vocês e quero sair respeitosamente, porque custei muito para chegar na 
Glorinha hoje por causa dessas aguaceiras que vem tendo nas nossas estradas e de noite a 
coisa complica mais. Mas antes quero agradecer ao Breno pela recepção que nos proporcionou 
sábado lá no Mocotó que estava muito bom melhor impossível, só que você fez eu tomar muita 
água a noite toda, foi um desastre eu ultrapassei os limites toleráveis e quero também aqui hoje 
me dirigir ao Ver. José Ferreira dos Santos e dizer a ele que eu e acredito que toda essa Casa 
todos os componentes dessa Cidade de Glorinha estão muito felizes pela recuperação do Raul 
e isso para nós é motivo de muita alegria, estamos ainda com o coração enlutado pela perda do 
outro jovem, mas felizmente o Raul está vencendo essa batalha para a nossa alegria. Então 
meu caro Presidente e meus colegas vereadores se vocês assim me permitirem eu peço licença 
para me afastar e depois quero procurar saber como foi o restante da sessão, era isso muito 
obrigado. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. José Ferreira dos Santos dispõe de 
cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. José 
Ferreira: Sr. Presidente, colegas vereadores, nossa assistência, o Ver. Breno, o Renato, os 
nossos companheiros da Câmara meu boa noite a todos. Eu vim a tribuna para em primeiro 
lugar agradecer as palavras do Ver. Almiro e vim para agradecer a solidariedade, a corrente de 
oração de todas as religiões em prol da saúde do Raul, as orações foram muito grandes 
inclusive o Padre Wilson foi lá em casa que eu não tinha muito conhecimento e ele veio me dizer 
que estavam fazendo uma corrente de oração em todo o Município, em todas as religiões em 
prol da saúde do Raul, e infelizmente nós não estivemos a mesma sorte que o Raul está tendo, 
que nós estivemos duas semanas de sufoco, uma semana e meia de sufoco e não tivemos a 
mesma sorte com o Rafael né. Desculpa a minha emoção, mas para a nossa alegria agora o 
Raul está bem de uns dias para cá está tranquilo, e o médico falou que agora está fora de 
perigo, com a saúde tranquila, agora falta fazer as cirurgias e se Deus quiser em breve ele vai 
vir para casa. Era isso eu queria agradecer e sei que todo mundo inclusive o negócio de doação 
de sangue superou a solicitação do médico que pediu trinta pessoas, trinta doadores e deu uns 
quarenta doadores para mais, e tem gente se oferecendo para ir. Então a gente fica com uma 
alegria muito grande por um lado né, porque está recuperando a saúde, era isso que queria 
dizer e pedir desculpas mais uma vez para os colegas e para a nossa assistência, para o nosso 
pessoal aqui da Casa pela minha emoção, mas sou meio emotivo mesmo. Muito obrigado e boa 
noite a todos. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Jairo, que dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jairo: Sr. 
Presidente e demais vereadores, nossos funcionários da Casa o seu Breno, o seu Renato meu 
boa noite a todos. Sobre os expedientes recebidos eu acho que todos os vereadores, e eu 
sempre disse que tem tudo quanto é tipo que a gente recebe e o cara tem direito de votar 
favorável ou ao contrário, e eu quero aqui Ver. João explicar porque votei contra seu 
requerimento só para você ter uma ideia, o código de posturas eu tinha pedido e me disseram 
que estava chegando, aí tudo bem o Ver. Flávio entrou com um requerimento, a mesma coisa 
tivemos a reunião e estava chegando, ta tudo bem, ai olha só seu requerimento pedindo um 
agente fiscal aprovado no concurso, tudo bem esse cara tem o direito só que ele também tem o 
direito de ir até o Ministério Público e pedir para o Prefeito no caso chamar este cara, agora este 
trabalho para mim é coisa do Prefeito e não coisa de vereador. Por que o se o Prefeito está 
precisando dessa pessoa ele vai convocar, ele vai chamar este cara, mas agora não é da nossa 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

 

11 
Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho n°23.990 – 2º Piso– Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 

E-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com  

 

 

autoria fazer um pedido de providencias pedindo para o Executivo contratar uma pessoa de 
repente que nós não temos um código de posturas e é um trabalho dele e não um trabalho 
nosso. Então eu quero dizer para vocês que eu não trabalho desta maneira, então eu falei com 
duas pessoas do meu lado sobre questão dessa pessoa e ninguém sabia, é bom o cara? É 
bom, só que acho que isso aqui é trabalho do Prefeito e não um trabalho do vereador. E a partir 
do momento que nós estivermos o código de posturas aqui e vir esses tipos de lei, olha só vou 
dizer uma coisa para você na crise que nós estamos passando vou só dar um exemplo, uma 
crise que o Município está passando onde todos estão passando o cara pedir mais uma pessoa 
para que? De repente já temos várias pessoas que estão paradas, estão ali fazendo isso e 
aquilo, aí o cara pede mais uma pessoa para ficar ali o que a nossa comunidade vai entender 
aqui da nossa Câmara de Vereadores, vão dizer poxa vida o Município passando por uma crise 
que a gente sabe é na saúde em tudo e nós pedindo mais gente para a Prefeitura. Então eu 
acho para mim que sou uma pessoa assim que isso é caso do Prefeito e se ele precisar dessa 
pessoa ele vai requisitar essa pessoa com certeza e não o vereador. Era isso que queria dizer 
sobre meu voto ao contrário ao seu requerimento, e quero dizer para você que eu aqui dentro da 
Câmara quando ver requerimento ou pedido de providencias que seja dessa natureza e eu 
achar que está errado votarei ao contrário. Sr. Presidente: Ver. Jairo concede uma parte ao 
Ver. João. Faz o uso da palavra o Ver. João: Ver. Jairo eu entendo a sua preocupação em 
chamar as pessoas para trabalhar aqui no Município, mas que fique bem claro que meu pedido 
foi para chamar a pessoa do segundo colocado eu não nominei pessoa nenhuma e nem sei 
quem é, é o cargo e podem chamar o primeiro, o primeiro já foi chamado e não quis assumir o 
cargo agora pode chamar o dois, três, o quatro, me parecem que foram vinte e sete aprovados, 
como podem chamar dez e ninguém querer assumir, mas é muito importante este cargo porque 
alguém tem que fiscalizar nosso Cidade, porque existem moradias no Centro da Cidade que seu 
esgoto saí a céu aberto e o fiscal pode ir lá e notificar aquela pessoa, muito obrigado. Retoma o 
uso da palavra o Ver. Jairo: Tudo bem eu até concordo que essa pessoa vem a somar só que 
eu acho que aqui é um problema muito importante na nossa Cidade, mas o Prefeito o Executivo 
tem que tomar o conhecimento que ele está sendo necessitado e ele pegar e chamar essa 
pessoa, agora se foi chamado o primeiro e não foi chamado o segundo a questão é do Prefeito 
e não do vereador, porque o que vai acontecer tu vais dar mais cargo e o pessoal da rua vai 
dizer assim poxa esperai como que a Câmara vai fazer pedido de providencias pedindo outra 
pessoa que de repente vai ficar por ai andando na rua parado, então assim cobrando até do 
nosso Prefeito que não foi ele, entendeu ai vem cobrar de nós que foram os vereadores de 
Glorinha que pediram. Eu sou coerente sim e este tipo de requerimento voto contra. Sr. 
Presidente: Ver. Jairo concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra o Ver. Jorge: 
Atentamente ouvindo seu debate e o contraponto do Ver. João quando ele falou que existe 
muito esgoto a céu aberto, nós fizemos a nossa audiência pública, e eu estive na Assembleia 
legislativa essa semana falando com o Deputado Mauricio porque a nossa estação de 
tratamento de esgoto ainda não está funcionando e ele disse que iria levar o assunto para a 
comissão novamente, foi na quinta-feira que estive lá e aí este fiscal que vai fiscalizar o esgoto a 
céu aberto com certeza ele vai fiscalizar em todos os loteamentos irregulares que tem no 
Município de Glorinha porque nós sabemos que tem, e tem bastante e até tem um loteamento 
que foi feito por uma determinada pessoa e disse que não iria fazer mais nada por aquela rua 
porque não era mais nada com ele e ele já tinha vendido os terrenos todos, e as pessoas 
fizeram uma pressão e a rua foi ensaibrada de novo foi passada a patrola e foi feito só isso , não 
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tem nenhum saneamento básico feito por este loteador neste lugar, então com certeza este 
fiscal se ele for contratado fará a fiscalização geral. Mas eu acho Ver. Jairo e eu não votei 
favorável contra o requerimento do Ver. João porque se ele como vereador de Governo sabe 
das condições que tem o Governo, mas que eu acho que existe setores dentro da Prefeitura 
inclusive da saúde que precisam muito mais de pessoas isso eu sei que existe, mas isso fica a 
critério do Governo e que depois responderá por isso com certeza. Sr. Presidente: Ver. Jairo 
concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. Ademar: Na realidade esgoto 
a céu aberto não é coisa de fiscal de obras e sim do fiscal sanitário que existe aqui e que já 
estão visitando as casas, que inclusive foram lá na rua que o Ver. Jorge se referiu agora que 
está saindo do cano direto em cima da rua e que passa em frente à casa de um amigo meu, ai 
tive que fazer uma denúncia, ai eu disse vai lá e dá uma olhada porque o homem até está com 
medo do vizinho de reclamar, aí chegou lá e colocou ordem na casa e já encontrou lá uma caixa 
de água cheia de água com um milhão de mosquitos dentro que já emborcaram a caixa de água 
e até não sei se não deram uma multa nele. Sr. Presidente: Ver. Jairo concede uma parte ao 
Ver. e Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Estava 
escutando atentamente as suas palavras e com a sua justificativa se eu estivesse direito a voto 
teria votado contrário acompanhando seu voto e também entendo que algumas situações são 
de competência do Prefeito Municipal e nós todos sabemos das necessidades do Executivo do 
momento financeiro que vivemos hoje e hoje mesmo nós participamos eu o Ver. Flávio, o Ver. 
Ademar da Conferencia Municipal de Saúde e no meu grupo tinha dois, três servidores da área 
da saúde aqui do Município e os três foram unanimes da falta de profissionais da área da saúde 
do nosso Município, então temos que ter um olhar, uma atenção especial e em primeiro lugar 
sempre para saúde e educação e depois as outras Secretarias. Todos nós sabemos que 
queremos uma Cidade organiza, bonita, limpa e ordeira e para isso tem que ter u código de 
posturas, um fiscal como fez a solicitação o Ver. João, para fiscalizar as nossas obras e os 
moradores, mas nos dias de hoje acho que não está em primeiro lugar, pois não termos o 
código de posturas, então vim aqui reconhecer sua fala e sua justificativa e parabéns pelos seus 
argumentos. Sr. Presidente: Ver. Jairo concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da 
palavra o Ver. Flávio: Eu vim a essa tribuna para ressaltar a importância do pedido do Ver. 
João e que ele pede o profissional de uma área importante, diga-se de passagem, a legislação 
que instituiu o Plano Diretor desta Cidade que é datada de 2003 se não me engano projeto 062, 
063 e 064 de dezembro de 2003 que lá diz o seguinte: Que o Prefeito Municipal tem 180 dias 
para apresentar e aprovar o código de posturas deste Município, isso em 2003 de lá para cá 
quantos Prefeitos aqui já passaram e nós estamos em treze de julho de 2015 e todos 
descumpriram a lei, inclusive este vereador fez um pedido que está ai na Casa cobrando do 
Prefeito essa postura, não código mas a postura dele de descumpridor da lei, todos 
descumpriram com a lei, todos de dezembro de 2003 para cá. Outra coisa que me fez vir a 
tribuna foi para lhe dar os parabéns e não tem nada a ver com o voto contrário no Ver. João 
porque acho que o Ver. João está no seu direito inconstitucional de requerer, mas eu quero lhe 
dar os parabéns pela sua postura o senhor se solta das amarras do Governo e vem para essa 
tribuna fazer o seu trabalho, não que o senhor não viesse fazendo antes, mas o senhor vem 
fazer agora a crítica bem fundamentada ao Prefeito que não cumpriu a lei, e quero lhe dar os 
parabéns por isso e em todo este tempo que somos colegas nunca tinha visto o seu 
posicionamento desta forma parabéns para o senhor. Retoma o uso da palavra o Ver. Jairo: 
Obrigado Ver. Flávio e eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa porque eu acho que não contra 
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o pedido de requerimento do Ver. João, mas como não temos um código de posturas para 
colocar um cara certo lá na obra para fiscalizar, aí vem essa pessoa para ficar no lado enquanto 
nós estamos precisando na saúde como disse o Presidente e outras coisas a mais que temos 
que se preocupar, e daqui a pouco estamos preocupados com uma coisa que só vem a somar 
contra os vereadores por colocar essa pessoa lá e ficar parada, e hoje temos pessoas que vão 
nas casas que saí semana passada de casa e eles estavam entrando lá em uma casa para ver 
como é que está, então isso não precisa ir esse agente, tem gente pra ir. É isso aí e quero dizer 
que eu sempre independente de Governo eu sim, quero agradecer todos que me apartearam e 
eu sempre fui dessa postura, independente de Governo eu acho que tenho que votar naquilo 
que eu acho que está certo, e é isso que vou fazer sempre aqui na tribuna, era isso muito 
obrigado. Sr. Presidente: Solicito ao meu vice-presidente que assuma a presidência da mesa 
para que eu utilize meu tempo nas explicações pessoais. Vice-Presidente: Ver. e Presidente 
Leonardo dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais 
o Ver. e Presidente Leonardo: Boa noite Presidente, colegas vereadores, assistência, seu 
Breno e Renato, os servidores dessa Casa, como mencionei na minha fala anterior hoje tive a 
oportunidade juntamente com o Ver. Flávio, o Ver. Ademar de participar da segunda 
Conferência Municipal de Saúde que aconteceu hoje pela manhã ali no CRAS, aonde foi 
discutido com oito grupos, são oito temáticas na área da saúde para se elaborar um relatório 
vereadores e enviar ao Governo Federal e Estadual, se percebeu claramente algumas 
necessidades e uma preocupação muito grande das pessoas pela saúde do nosso Município, 
mas foi unânime entre todos que o Executivo Municipal implante urgentemente a estratégia da 
saúde da família no nosso Município. Porque com a estratégia da saúde da família nós podemos 
agir dentro das residências das pessoas lá no interior ou que seja na zona urbana também, mas 
principalmente na prevenção evitando diversos problemas de saúde dentro das residências 
através do agente comunitário que vai conhecer por nome cada pessoa da nossa Cidade, que 
vai reconhecer os problemas e vai estar evitando o acumulo de pessoas muitas vezes no posto 
de saúde na nossa unidade básica, também estivemos a oportunidade de assistir uma pequena 
palestra com um grupo de estudantes da UFRGS sobre saúde mental e ficou muito claro que 
muitos dos problemas de saúde são psicológicos e está formação junto aos agentes 
comunitários da estratégia da saúde e da família é fundamental e nós prevenindo, vamos estar 
investindo, gastando muito menos em saúde no nosso orçamento do que remediando. Então 
acho que tivemos e os vereadores que puderam participar e os que estavam representados os 
demais por nós lá tivemos um aprendizado muito bom e a discussão foi muito produtiva, mas 
com certeza o que se percebe é que o quanto antes seja implantada a estratégia da saúde da 
família em nosso Município e todos os moradores poderão sair ganhando e tendo a prevenção 
de diversas doenças. Quero aqui então agradecer a presença de cada um dos senhores e meu 
muito obrigado. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito, Ver. Flávio que dispõe de cinco 
minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Flávio: Sr. 
Presidente quero na sua pessoa saudar os demais pares desta Casa, nosso corpo de 
colaboradores, a assistência que nos dá o prazer da companhia nesta noite. O nosso Presidente 
já deu aqui um perfil do evento importantíssimo que tivemos hoje em nossa Cidade que foi a 
Conferencia da Saúde eu cheguei um pouco atrasado mais pude participar ainda da segunda 
etapa e assisti um pouco ali no final e é importante que a gente esteja sabendo, e a conclusão é 
que nós sempre chegamos no mesmo lugar a falta de financiamento é lamentável. Ainda na 
área da saúde gostaria de divulgar que até trinta e um de maio de 2015 o programa mais 
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médico do Governo Federal encaminhou para Cuba o equivalente a dois bilhões de reais como 
pagamento dos serviços prestados pelos médicos Cubanos em nosso País. A incrível quantia de 
quase três bilhões de reais que faria falta e faz falta diuturnamente para todos nós aqui neste 
País, mas o Governo inteligente que nos Governa achou melhor financiar, o ditador Fidel Castro 
carreando dinheiro da nossa Saúde que não mudou nada a não ser para pior três bilhões de 
reais pagos até trinta e um de maio de 2015 do famoso programa mais médicos. Também a 
gente acompanha aí os trabalhos da operação lava jato e eu gostaria de trazer para vocês aqui 
um pequeno detalhe, que é um pequeno detalhe em função do volume que foi roubado deste 
País que diz o seguinte: Dinheiro roubado da Petrobras também pagou prostitutas de luxo, vinte 
mil reais o programa, além de helicópteros carros de luxo, cento e cinquenta mil reais só no ano 
de 2012, foram destinados dinheiro tirado da Petrobras para pagamento de prostitutas para 
satisfazer quem sabe a libido de alguém que comanda este País. Então quando nós assistimos 
que eventualmente morre uma criança de vinte e poucos dias por falta de atendimento em uma 
Cidade aqui do interior nós entendemos porque este dinheiro não se transforma em bolinhas de 
sabão que de uma nasce a outra no ar, dinheiro não se transforma assim, não se multiplica 
assim e é este mesmo dinheiro que se financia as prostitutas e mais médicos Cubanos, falta 
para essas crianças que estão aqui, morrem todo dia aconteceu essa semana em Cachoeirinha 
agora uma vítima da meningite, e aonde foi parar o dinheiro? Será que com cento e cinquenta 
mil reais ou será que com dois virgula oito bilhões quantos brasileiros nós poderíamos ter salvo. 
Sr. Presidente: Ver. Flávio concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. 
Ademar: Realmente a saúde do País está com um problema muito sério, me lembro de pouco 
tempo atrás no início do nosso mandato, logo depois vossa excelência se referiu ao programa 
mais médico laureando aquele contrato realizado que era benéfico para nosso País. E eu posso 
dizer que eu assisti está semana no Município de Teresina no Piauí que é um município que 
mais morria gente, crianças ao nascer de cada mil estavam morrendo trinta e quatro, e depois 
que foi adotado essa figura do mais médico aonde ele trabalha lá na origem saio nos jornais 
este final de semana que a mortalidade é zero em Teresina, então quero dizer morreu uma 
criança aqui mas quantas crianças estão sendo salvas com estes médicos visitando as casas e 
olhando lá, que deveria ser a saúde preventiva e que não é, pelo contrário a saúde está do 
avesso. Cada dia agente vê fechando Hospitais para o SUS, cinquenta por cento dos leitos já 
estão fechando cada hospital que vão indo, vão indo em um ponto que tem a ver com os planos 
de saúde com um monte de outras coisas que tem é uma máfia infeliz que aqui não se pode 
apontar o dedo e dizer aquele e aquele são culpados porque isso vem de anos, de Governos e 
desgovernos, mas eu louvo a sua atitude e a sua coerência de continuar no mesmo intuito nos 
mesmos ideais, eu compactuo em partes com o que você falou mas acho que o programa mais 
médicos é necessário independente de quem está pagando, quem vai reclamar é quem está 
trabalhando que é eles, lá é um sistema comunista mais e aí o que vamos fazer? O importante é 
que a nossa população está sendo bem assistida são não sei quantos mil médicos é uma 
loucura de quantia de médicos que estão atendendo o nosso País que melhorou bastante 
porque aqueles médicos que hoje brigam contra o Governo Federal falando dos médicos 
Cubanos e aqueles que batiam cartão e iam atender que recebiam do Governo Federal e iam 
atender em seus consultórios. Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio: Eu quero agradecer ao 
Ver. Ademar pelo conhecimento do erro do Governo Federal em financiar médicos Cubanos 
aonde ele traz o exemplo de um só Município deste País aonde este programa deu certo só que 
o vereador esquece que temos cinco mil quinhentos e cinquenta e sete Municípios e 
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lamentavelmente ele traz só o exemplo de Teresina, se ele estivesse trazido pelo menos uns mil 
Municípios assim mesmo nós ficaríamos olhando para os outros quatro mil, então 
lamentavelmente eu reconheço e agradeço ao Ver. Ademar por ter reconhecido o insucesso do 
programa mais médicos. Que aproveitam a oportunidade de mandar para Cuba para financiar o 
terror, para financiar obras bem desconhecidas desses brasileiros que geram essa riqueza, mas 
é assim mesmo. Teve um cara que morreu na cruz fez tudo para nos salvar e ainda uns lhe 
atiraram pedras. Obrigado. Sr. Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. João que dispõe de 
cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. João: Sr. 
Presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, nossa assistência o Breninho e o 
Renato, queria deixar aqui também os parabéns pela tua comunidade lá do Mocotó que estava 
muito bom estava de grudar os beiços como se diz na gíria né. Sobre essa matéria de hoje que 
eu propus só fiz o meu direito e o Ver. Jairo falou e até porque é um cargo que foi aprovado no 
concurso no ano de 2013 então já se venceu dois anos o concurso e eu não estou inventando 
nada o cargo já existe e foi feito o concurso para uma vaga então não estou fazendo nada a 
mais daquilo que me compete e sou vereador para isso, mas o Ver. Jairo tem todo direito de 
votar contrário até por que unanimidade é borram e todos nós temos o direito de votar contrário 
como assim acharmos. Sr. Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. Jairo. Faz o uso 
da palavra o Ver. Jairo: obrigado pelo aparte Ver. João, não eu falei que o que eu acho, que o 
teu Requerimento tudo bem, agora hoje, quem faz parte do Governo, fazer esse tipo de 
Requerimento aqui, eu acho muito errado, porque tu tens, todo direito de ir lá e conversar com o 
Renato e pedir as coisas, o teu Prefeito, ele não vai falar assim o João está aí não vou falar com 
ele e mandar tu ir embora, ele vai te atender. E tu sabendo dele, tu já vais saber, João nós não 
temos precisando desta pessoa ainda. Quando precisar eu vou chamar essa pessoa. Eu sou 
coerente sim, porque esse trabalho aqui é sim do Executivo. Esse tipo de serviço é do 
executivo, chamar essa pessoa é serviço dele e não serviço do Vereador, é isso que eu quero 
dizer, muito obrigado pelo aparte. Retoma o uso da palavra o Ver. João: obrigado Ver. Jairo 
pela sua contribuição. Claro que é competência do Prefeito, chamar os funcionários, ele abriu 
vaga, então compete ao Prefeito, eu acho que o respeito em primeiro lugar Sr. Presidente, 
quando um orador, está falando outros Vereadores escutam. Então a questão para mim está 
sanada, já o Ver. Jairo que falou muito sobre a pessoa que não foi procurar o Ministério Público, 
o Sr. procura acessa no link do site da Prefeitura de Glorinha, vai lá em concursos, clica em 
aprovados, veras o próximo da fila, e o senhor vera o porquê que essa pessoa não entrou no 
Ministério Público pedindo a sua vaga, acho que é o melhor que o Sr. tem a fazer, eu só faço a 
minha parte, porque a cidade tem que ordenar a cidade. Tem que criar o código de postura o 
mais rápido possível, para nós ordenarmos a cidade. Não adianta o cara fazer uma obra, e 
depois ter que ir lá desmanchar, tem proprietários que fazem uma obra, em vez de recuarem a 
cerca para dar mais espaço para Prefeitura, não eles avançam para cima da estrada. Isso é 
onde entra o fiscal de obras, talvez o senhor não ande no interior talvez não veja isso. Dever 
nosso de reclamar. E a história da Av. Maciel, Vereador proponente Ver. Ademar e Ver. 
Presidente, acredito que o Secretário de Obras não tenha tempo de ir ali ver se tem uma 
vertente ou não, porque eu nunca vi no pouco tempo que eu tenho de vida pública, um 
Secretário de Obras eu sei que ele tem a parte administrativa, eu nunca vi um Secretário de 
Obras patrulhando estradas, se ele nem tem diretor, então mais ele tem que ficar na secretária. 
Porque se tem um diretor da para remanejar, mas não, até porque é proibido, dirigir carros e 
operar maquinas, daí o Secretário de Obra vai lá patrulhar estradas e a secretária fica ali a deus 
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dará. E o senhor também como Vereador do Governo, vá no Governo e peça para ele que o 
Secretário dele não faça. Mas o Ver. Jairo também falou porque o Prefeito não chama os 
motoristas que tem nas vagas destes operadores de maquinas, e é obrigação do Executivo 
fazer concursos e chama-los. Agora compete ao Prefeito, então seria essas as minhas 
considerações. Sr. Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Flávio: quero agradecer ao nobre Ver. 
João, e peço desculpas Vereador, eu entendi ou entendi errado que nós temos um caso, ou 
tivemos um caso que o Secretário, que opera a patrola é isso Vereador? Desculpa eu pensei 
que tinha entendido isso. Sr. Presidente: Ver. João Soares, referente a Av. Maciel Netto ali, eu 
já tinha utilizado o meu aparte então não pude voltar a Tribuna, mas agora o senhor retornou, 
vou justificar, o empresário que me procurou disse que esteve no local, e não encontrou a 
vertente, o senhor mesmo disse que o Paulo Dutra quando diretor tinha feito o concerto da 
mesma. Não tem como ele encontrar porque tem um dreno ali, mas o que fica claro, é que hoje 
o ex-diretor Paulo Dutra, já está há alguns meses fora da secretária, e teria consertado isso a 
um bom tempo atrás. Já faz com certeza mais de um ano que aqueles buracos, já estão com o 
dreno consertado e não é feito o recapeamento do asfalto. E os usuários daquela via correm 
riscos de acidentes no dia a dia. Infelizmente o Ver. Almiro não se encontra mais, existe um 
problema e é muito mais grave que só uma vertente, que são os buracos de praticamente toda 
extensão da nossa Av. Maciel Netto que é tão importante para a economia da cidade, e agora 
esse fato que o Sr. nos coloca ai referente ao Secretário de Obras, nos chama a atenção e 
coloca a Câmara de Vereadores em alerta, pois o Secretário operando patrola e outras 
maquinas no dia a dia, como o senhor mesmo disse não pode. Então cabe a Câmara olhar com 
algum cuidado dessa situação e tomar as medidas necessárias. Muito obrigado. Retoma o uso 
da palavra o Ver. João: obrigado pela sua contribuição Sr. Presidente, e ao ver. Flávio que me 
aparteou, eu queria deixar claro que eu não vi, apenas me falaram. Essas pessoas me falaram 
que o Jean estava na patrola. Não foi uma pessoa foram duas, eu não vi, me disseram que 
estava operando. Duas pessoas não iam inventar uma coisa dessas, até porque eu conheço a 
pessoas que falou do Secretário. E a partir do momento que a pessoa se escreve e estuda para 
o concurso, ele tem que correr atrás e pedir a vaga dele, para trabalhar. Seria essas minhas 
considerações, um boa noite a todos, e que diminua as chuvas que hoje foi bem fora do comum. 
Muito obrigado Sr. Presidente. Sr. Presidente: Ver. Jorge Fagundes é o próximo Vereador 
inscrito. Faz o uso da palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: obrigado 
Presidente, são tantos assuntos importantes nessa noite de hoje, que quando se fala em saúde, 
é complicado a gente avaliar caso a caso. Mas foi tão fácil o Governo proibir o transito de 
cavalos e exigir que todos fizessem a vacina e o exame. Ato bem agressivo do Governo para a 
população, agora quando é para tomar uma decisão para salvar pessoas, vacina para cavalo 
tem no País inteiro e é exigido vacinar. Vacina contra meningite tem que dar só no bairro 
Betânia e não tem nem para o Município de Cachoeirinha todo. E é complicado nós temos um 
Governo que se preocupa muito mais com os animais hoje do que com a população. Se você 
matar uma capivara você vai preso, não tem fiança. Se você matar uma pessoa você paga 
fiança e sai. Se você quiser um medicamento para um animal você consegue. Agora se você 
quiser um medicamento para uma pessoa você não consegue, morre. Se o Governo queria 
resolver o problema dos médicos no País, a longo prazo, mas desse a faculdade para tantos 
que tem vocação e a vontade de fazer medicina. Não sou contra o programa mais médicos, 
trazendo os médicos Cubanos, já ouvi relatos de jornal de vidas que foram salvas. Agora o que 
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precisa é ter um projeto que realmente solucione um o problema no País. Eu acho que um 
incentivo para quem cursa medicina, seria bem-vindo, tantas pessoas que tem o desejo de fazer 
isso e não fazem porque não tem poder aquisitivo, não tem como fazer, não tem possibilidade 
de fazer uma faculdade de medicina, de se formar, ser médico e servir o País. Realmente é 
complicado, e em questão das nossas rodovias do município, eu lembro quando o Prefeito 
Dorival saiu da Prefeitura, ele deixou mais de 4 milhões, no caixa do município de recurso livre. 
Foi suplementado por esta Casa, e eu não vi nenhuma obra de fundo que tenha acontecido com 
essa verba. O município não tem hoje, nada de concreto para dizer assim, os 4 milhões que 
ficou da administração do ex-Prefeito Dorival, foi aplicado em tais e tais obras. Parece que o 
vento levou coisa que são feitas sem fundamento, vem o oba-oba do funcionalismo contratando 
tudo e todas, chamando pessoas de concursos sem necessidades para chegar até a vaga da 
fulana que eu quero chamar, porque não está na vaga dela, então eu tenho que chamar 5, 6 
primeiros, até chegar nela. E ficam sobrando, e fica sobrando gente em alguns setores, e nós 
sabemos que o nosso retorno de ICMS, não é nada animador, da maneira que se encontra o 
mercado hoje, e da maneira que se encontra as nossas empresas hoje, o choro é geral. E nós 
estamos aqui reivindicando várias coisas que nos faltam saúde, código de postura, mas 
condições que mantem tudo isso se não melhorar o mercado no País hoje, todos os 
empresários, nós sabemos que a agricultura já foi o carro chefe, uma vez nesse município, lá no 
seu nascedouro, mas o que traz hoje a escola funcionando, o posto de saúde aberto, enfim 
todos os seguimentos da sociedade são as empresas. Alguns são retornos do dia a dia. Quero 
desejar um boa noite a todos, e repartir essa preocupação com vocês. Sr. Presidente: Ver. 
Ademar de Oliveira o senhor dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra referente as 
Explicações Pessoais o Ver. Ademar de Oliveira: esse espaço para mim reservado eu queria 
me reportar, ao meu amigo colega, Ver. Flávio, e dizer que usei o município de Teresina como 
uma referência, mas em todos os municípios onde haja os mais médicos, principalmente nessa 
área de prevenção, tem sido fantástico o resultado, e agora o que está errado é a outra ponta. A 
ponta do Governo que não segura as pontas dos hospitais. Sejam bem-vindo os médicos 
Cubanos, com relação ao Secretário de Obras eu não digo que ouvi de outras pessoas, eu falo 
que vi, ele dirigindo a patrola uma, duas, dez vezes. Ele dirigia, a patrola, ele trabalha na patrola. 
E ele não tem o seu diretor, então fica tipo aquele mestre de obras, que, no entanto, ele é pago 
para trabalhar de mestre de obras, mas ele pega a colher e vai colocar tijolos, isso é um prejuízo 
danado. Ele pensa que está dando lucro para patrão, na verdade ele está dando prejuízo, 
enquanto ele está lá de cabeça baixa, os outros estão lá contando histórias de como foi a praia 
e coisa parecida. E até um carteado na Secretária de Obras, nas quintas feiras como de fato 
aconteceu. Então é isso, são coisas que tem que ter coragem de dizer, a verdade é essa. Sr. 
Presidente vimos hoje na conferência da saúde, lá de 1980, a lei 80/80 e 81/42 e depois lá no 
ano 2012, se não me engano, a Lei 34/92, no município, ano de 2012. Foi em 2015 onde 
tivemos lá o pessoal que trabalha na Prefeitura, nas Secretárias, a Secretária do Meio Ambiente 
que está lá em peso. Porque o povo não participa, o povo cansou, ele é chamado, mas não vai, 
não é mais aquela euforia que era no passado, onde eles estralavam um dedo e o pessoal 
estava lá, hoje o pessoal cansou e o resultado vira nas próximas eleições, a repercussão. Em 
questão ao tratamento de esgoto, dia 28 de junho terminou o prazo. Que disseram que até 28 
de junho, iam instalar. Não instalaram é conversa. A vacina da Meningite, Cachoeirinha vacinou 
um grupo de pessoas, num bairro, sobrou 2.000 doses e vão devolver para o estado essas 2000 
doses. Devolveram para o estado, existe chamado um protocolo da saúde, tem que obedecer ao 
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protocolo, baita burocracia. Quando na verdade o Ministério da Saúde deveria abrir, ela custa 
baratinha essa vacina, vamos vacinar principalmente no RS que está um surto danado, pegou 
essa região de Cachoeirinha, Gravataí e outros municípios pequenos por aí, já estão com esse 
surto e aí vai esperar morrer gente e daí? Então eu falei com o Presidente para ele fazer uma 
matéria, pedindo e exigindo a vacinação dos Glorienses, coloca na imprensa, e colocar no pau 
que daí eles liberam. Eu fiquei assustado hoje também, nós já sabemos também que tem em 
torno de 8 mil habitantes o nosso município, e que tem 12.500 cartões do SUS. E a menina que 
estava comigo na mesa, a Aline, que tem conhecimento, pois trabalha no posto e tal, ela disse 
que esse mês de abril, consultaram ali e até achei um número muito alto de 6.000 pessoas, ela 
declarou, o seu Aury estava junto, ele ainda contestou, são 200 pessoas ainda consultando 
sábado e domingo, é muita coisa. Eu acho uma coisa improvável, mas ela falou, achei um 
absurdo é o povo mais doente do mundo o povo de Glorinha. Concedo uma parte ao Ver. Jorge. 
Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Jorge. Faz o uso da palavra 
referente as Explicações Pessoais o Ver. Jorge: obrigado pelo aparte Ver. Ademar só para 
me ocorreu agora uma questão, tem que ver se junto com esses 4.000 cartões que está 
sobrando se não tem junto um título de eleitor de Glorinha. Quem sabe esses que vem de fora, 
aí, porque as vezes a gente não encontra os eleitores, as vezes tu entras, numa região, e aqui 
nessa urna tem 1.000 eleitores, daí tu vai lá tem 500. Procura, procura e não acha. Mas ele tem 
o cartãozinho do SUS do posto de saúde. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: eu tive 
também procurado por um rapaz, e até tive vontade de chamar, fazer um oficio para o Prefeito 
nomear ele, ele é concursado para vigia da Prefeitura, e eu me lembrei esse cara pode transferir 
o título dele para cá, mas não tive êxito não chamaram. Mas Sr. Presidente para encerrar, o 
município de Glorinha, ele está a 6 anos, sem gerar um emprego. 10 anos, 6 meses e 13 dias, 
sem uma moradia popular, nesse meio tempo quantos jovens estudaram, se formaram, no 
Deoclécio Ferrugem nesses 10 anos e 6 meses, e quantos casaram, e quando casa precisa de 
uma casa. E todos tinham condições de casar e ter a casa própria deles, mas o município não 
fez a parte dele. E também faz esse tempo que o município aumentou de dois alugueis para 22. 
Não gerou nenhuma receita, só gerou despesas. A me enganei ele gerou uma receita, a taxa do 
lixo em cima dos agricultores. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. João. 
Faz o uso da palavra o Ver. João: obrigado pelo aparte Ver. Ademar, você falou 12.500 
cartões do SUS, agora me espanta mais ainda é esses seis mil atendimentos no posto, aí não 
dá para entender como não vão reclamar do atendimento no posto em Glorinha porque é muito 
atendimento, mas de repente nesses dados aí a pessoa vai fazer uma medição de pressão, um 
curativo e aí não é que seja consulta medica. E voltando naquele primeiro assunto quer o 
senhor falou realmente em quanto o pedreiro mestre de obras está sentando tijolo ele não está 
vendo o que está acontecendo na volta, que é um desperdício de dinheiro público quando o 
Secretário sai operando máquinas no interior sendo que tem que resolver alguns problemas que 
as vezes basta ter boa vontade para resolver e acabam não resolvendo, é lamentável que esteja 
ocorrendo neste Município, mas fazer o que não mandamos em nada, só reivindicamos. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: Além de estar de forma ilegal e o Prefeito poder ser 
responsabilizado por isso e pagar uma multa. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte 
ao Ver. Flávio. Faz o uso da palavra o Ver. Flávio: Venho a essa tribuna para só para enfatizar 
aqui Ver. João em março de 2004 por tanto a onze anos atrás a Unidade de Saúde de Glorinha 
atendeu 4.770 pessoas em março de 2004 devem pensar que sou um baita mentiroso e não, eu 
lembro que foi inaugurado no tempo que a Sra. Vania era Secretária da Saúde e naquele mês 
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eu pedi essa informação a ela que me passou este número de procedimentos que foram feitos 
dentro da unidade de saúde de Glorinha a onze anos atrás, por tanto vereador seis  mil hoje 
está na média. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: Então assim o Município que não faz 
a sua parte e estou falando a verdade, o povo está dizendo isso na rua que tinha 234 que 
chegou a ter 476 que tinha seis estagiários que chegou a ter 56, esse Município está fadado ao 
fracasso ele não tem condições para nada, não tem projetos não sabem aonde querem chegar.    
Sr. Presidente: 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 vinte de julho de dois mil e quinze 
(20/07/2015) as 18hs aqui no Plenário José Marques Cardoso.  
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