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Ata n° 026/2015 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, realizada no dia vinte 
de julho de dois mil e quinze (20/07/2015), às dezoito horas (16h), 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 vinte de julho de dois mil e quinze, solicito ao 1º secretário que faça a leitura de um 
versículo bíblico. 1º Secretário: Provérbios capitulo 25, verso 12. Sr. Presidente: Obrigado Ver. 
Flávio, agradeço a presença de todos, colocamos em discussão a Ata da Sessão Ordinária Nº 
025/2015, coloco em votação a Ata da Sessão Ordinária n°025/2015, Aprovada por 
unanimidade a Ata da Sessão Ordinária n°025/2015. Peço 1º Secretário que faça a leitura dos 
Expedientes Recebidos. 1º Secretário: Expedientes Recebidos para sessão do dia 20/07/2015, 
OF. GP. N°093/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal; Justificativa do Pedido de 
Vistas do Projeto de Decreto do legislativo N°003/2015; Pedido de Providencias 
N°029/2015 de autoria do Ver. Ademar; Convite- Comissão de Cidadania e Diretos 
Humanos da Assembleia Legislativa. 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 PP, PTB, PMDB, PSDB, PSD e PDT não consta vereador inscrito. Sr. 
Presidente: Não havendo vereadores inscritos nos expedientes recebidos, passamos então 
para a ordem do dia. Suspendo a Sessão por tempo indeterminado para as comissões 
exalarem seus pareceres sobre o Projeto de Decreto Legislativo N°003/2015 o 
qual foi pedido vistas pelo Ver. Ademar junto com a comissão de finanças e orçamentos, na 
última sessão ordinária e logo após retornaremos aos trabalhos. Retomando a Sessão: Peço 
ao 1° Secretário que faça a chamada para inscrição referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
N°003/2015 de autoria do Legislativo Municipal. 1° Secretário: Ordem de inscrição para o uso 
da palavra referente ao Projeto de Decreto Legislativo N°003/2015 de autoria do Poder 
Legislativo na seguinte ordem: vereadores do PP, PTB, PMDB, PSDB, PSD e PDT consta 
vereador inscrito. Sr. Presidente: Ver. Ademar dispõe de cinco minutos. Faz o uso da palavra 
referente ao Projeto de Decreto Legislativo N°003/2015o Ver. Ademar: Sr. Presidente já está 
nesta Casa a algum tempo e passou da época até, a votação desse projeto de decreto 
legislativo que nada mais é do que as contas do executivo do ano de 2011. Ocorre que durante 
o tempo em que esteve aqui o processo do tribunal de contas os vereadores analisaram 
individualmente e depois analisaram em conjunto detectando algumas falhas possíveis, o que 
ocasionou a retirada do projeto da pauta e depois ele voltou a pauta e ainda o Executivo não 
tinha mandado para nós esclarecimentos que ocasionou para nós mais uma vez o pedido de 
vistas, conforme está especificado aqui de minha parte o pedido de vistas por escrito e que 
também originou um oficio da comissão ao Sr. Presidente da Casa que desse oficio ocasionou 
um outro oficio ao Executivo para que ele mandasse para a Casa, explicação a respeito 
daqueles pedidos que ora estávamos fazendo. Então Sr. Presidente veio o pedido através do 
oficio n°093/2015 de 20 de julho de 2015 que diz: “Sr. Presidente, ao cumprimenta-lo 
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cordialmente, em resposta ao oficio CM N°110/2015, informamos que o contribuinte em questão 
realizou o parcelamento dos débitos em 60 (sessenta) parcelas em julho de 2012, conforme 
processo administrativo n°1441/2012. Efetuou o pagamento de 31 parcelas e solicitou 
reparcelamento do saldo devedor em 21 de maio de 2015 conforme processo administrativo 
n°1216/2015 para pagamento em 06 (seis) parcelas, este novo parcelamento está em dia e já 
foram liquidadas duas parcelas”. Então Presidente o que aconteceu, existia 60 parcelas e que lá 
em 21 de maio de 2015 o devedor, o contribuinte ele disse não vamos fazer o seguinte como já 
estava atrasado em quatro parcelas, quatro meses de atraso então ele reparcelou, mas em seis 
vezes o que restava o que veio em esclarecimentos aqui para nós. Ficou algumas dúvidas em 
relação a empresa Pedracon que foi descontado, ou deveria ser descontado treze mil seiscentos 
e cinquenta e cinco com cinquenta e oito, e foi descontado quatro mil centos e noventa e três 
com noventa e um, restando a diferença de nove mil quatrocentos e sessenta e um reais com 
sessenta e sete centavos, esse foi o dinheiro que ficou no caixa. No processo ali consta mais 
adiante a onde eles entraram segundo o nosso Ver. Flávio entraram com um recurso dizendo 
que eram as vantagens que recebiam do Executivo que não consegui entender, mas são 
vantagens da empresa que está lá a prestação de serviços ou coisa parecida que foi abatido 
dentro da lei, evidentemente. Então ele está pronto para que nós possamos votar ele neste 
momento, e neste momento gostaria de dar uma parte ao Ver. Flávio que é uma honra ser 
vereador nesta Casa juntamente com ele pelo conteúdo que ele tem, e conhecimento nesta área 
de tributação e contadoria. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. Flávio. Faz 
o uso da palavra o Ver. Flávio: Quero dizer que também assim como o senhor e os demais 
vereadores fizemos uma leitura ali, se aprofundamos e nesse quesito que o senhor traz à tona 
aqui a respeito da diferença lançada, foi apontado nessa diferença o tribunal de contas que 
apontou, e mais adiante um pouco ali nas argumentações e tal e se declarou a empresa entrou 
com um recurso e acabou sendo acolhido o seu recurso uma vez que foi comprovado a 
inexistência da obrigação fiscal, gerando ai a diferença e o valor recolhido, foi o que eu entendi 
na análise que fizemos a respeito da prestação de contas do executivo de 2011. Então venho a 
tribuna para dizer que entendi dessa forma e que a empresa recorreu e logrou êxito em seu 
recurso, fazendo então que a empresa voltasse para o seu valor normal que o senhor já havia aí 
denominado. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: Na realidade é um processo bastante 
complexo com três livros né, mas que está aqui a disposição de toda a população e nós temos a 
nossa responsabilidade como vereadores na hora de votarmos em algum projeto com essa 
complexidade, porque poderemos ser interpelados por qualquer contribuinte do nosso 
Município, qualquer cidadão do nosso Município eleitor ou não, sobre a possível votação de um 
projeto que não estava dentro dos conformes, tanto é verdade que o próprio Executivo Municipal 
teve que arcar com duas multas para o tribunal de contas em relação a este, e isso prova que 
ele não estava totalmente correto, mas isso é a lei de responsabilidade fiscal que aperta um 
pouco até demais e as vezes não tem explicação, nós temos Prefeitos aí que agiram 
extremamente dentro da lei e as vezes em um pequeno desvio de finalidade de doze mil reais, 
desvio de finalidade e não desvio para seu bolso, foram apontados e ficaram inelegível por oito 
anos, por doze mil reais comprovadamente, então é muito duro a lei demais, mas é uma lei 
necessária porque se não fosse assim como é que seria então. Então eu me sinto à vontade 
para votar no projeto agora, depois de ter todos estes tramites que foram feitos e chegaram na 
nossa Casa. Sr. Presidente: Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para 
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo N°003/2015 de autoria do Poder Legislativo 
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Municipal que aprecia as contas do Executivo Municipal de Glorinha no exercício de 2011, 
Aprovado por unanimidade.  Dando seguimento na ordem do dia Pedido de Providências 
N°029/2015 de autoria do Ver. Ademar, o vereador dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente ao Pedido de Providências N°029/2015 o Ver. Ademar: Sr. Presidente ou 
trouxe este pedido de providencias n°029/2015 a essa Casa e confesso que em outras épocas 
nós estivemos já a mais de meio ano já estamos passando já quase no sétimo mês e nós temos 
apenas o Pedido de Providência N°029/2015, então que em outras épocas estariam no número 
060 ou mais, o Município não tem condições de atender as demandas, as carências, ele não 
consegue, nós estamos em um ritmo bem mais adiantado é como uma engrenagem estar 
funcionando uma diferente da outra né. Mas pelas situações que o Município se encontra e este 
pedido de providencias ele pede que o Executivo providencie a construção de um pavilhão na 
propriedade do Município, que é do Município mesmo localizada nas proximidades da rotula de 
acesso a Freeway, ali em cima na parada 126 destinado a estacionamento ou guarda de 
máquinas do Executivo Municipal. Sr. Presidente: Ver. Ademar concede uma parte ao Ver. e 
Presidente Leonardo. Faz o uso da palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Eu acredito que o 
seu pedido seria naquele terreno aonde seria a construção da Câmara de Vereadores, eu acho 
que a sua ideia e a sua intensão é válida para nós evitar de estarmos pagando o aluguel já que 
o Executivo possui terrenos, imóveis né, mas me preocupa pois naquele área devia de ver a 
viabilidade da circulação de veículos pesados ali entrando e saindo dentro de uma rotula pois eu 
acho que o risco para nós estar gerando alguns acidentes ali poderia acontecer, além disso uma 
viabilidade do DAER para este tipo de solicitação e é importante que o Executivo se previna 
para a construção, só para lembrar porque dentro da rotula estar circulando com veículo pesado 
eu acho um pouco arriscado, mas a sua intenção de termos prédios próprios e deixarmos de 
pagar aluguel é válida e tens o meu apoio. Retoma o uso da palavra o Ver. Ademar: Na 
realidade eu levei em consideração todos esses fatores, mas o que não pode é a cobrança do 
pessoal dizendo que tem muitas máquinas, carroções e nós estamos aí a sete dias chovendo 
direto em cima então quanto tempo vai levar para estragar um bem público ali no tempo, e esse 
pavilhão não é um pavilhão de concreto, não é uma coisa que vai ter um custo muito elevado, 
um tapume e já que vai fazer faz bem e para colocar as maquinas dentro, não é um entra e sai 
de veículos e sim para um depósito de máquinas que vão usar esporadicamente então deixa ali 
no depósito, então acho que o executivo vai entender a minha posição com este pedido que vai 
ser uma coisa benéfica para não estragar aquele material e agora estão em um pavilhão bem 
mais pequeno ali e não vai ter aonde colocar todo mundo, e vai ter que fazer alguma coisa lá 
para poder guardar dentro, é neste sentido que vim para cooperar. Sr. Presidente: Coloco em 
votação o Pedido de Providências N°029/2015 de autoria do Ver. Ademar, Aprovado por 
unanimidade. Não havendo mais matérias na ordem do dia passamos para inscrições para as 
Explicações Pessoais, peço ao 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 PP, PTB, PMDB, PSDB, 
PSD e PDT consta vereador inscrito. Sr. Presidente: Peço dispensa para fazer o uso da palavra 
aqui da mesa diretora que falarei em poucos segundos. Meu boa tarde a todos senhores 
vereadores, nossa assistência, nós gostaríamos de comunicar aos senhores que o novo site da 
Câmara de Vereadores entrou em funcionamento hoje e já está no ar, então está à disposição 
para a comunidade fazer as consultas, os vereadores, e fazer as sugestões para nós em um 
período aí ficar em adaptação e corrigindo o que cada um achar necessário, então façam 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLORINHA 

 

4 
Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho n°23.990 – 2º Piso– Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 

E-mail: camaraglorinha.rs@hotmail.com  

 

 

acesso para utilização de uma ferramenta que dará mais transparência as atividades do 
parlamento. 1° Secretário: Pediria aos nobres vereadores que não se ausentassem do plenário 
uma vez que o nosso Presidente está na oratória. Sr. Presidente: Agradeço a compreensão 
dos senhores, muito obrigado. 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 pares desta Casa, também saudar a presença do ex-
vereador e ex-presidente desta Casa e ex-Prefeito Dorival Medinger, nosso corpo de 
colaboradores que estão nos ajudando a fazer essa sessão legislativa. Sr. Presidente também 
gostaria de parabenizar o senhor e sua equipe pelo site da Câmara aonde já se modifica ali, se 
vê mudanças consistentes de informações importantes a respeito da composição da Câmara e 
sabemos que este trabalho não vai ficar por aí que será complementado que se não me engano 
o site entrou em ação este final de semana, mas quero que o senhor aceite aí os nossos votos 
de reconhecimento do trabalho feito e que como tem sido feito aqui a Câmara legislativa de 
Glorinha a cada ano caminha para a sua melhor acomodação, melhor atendimento aos 
vereadores e principalmente a nossa comunidade, então queria registrar aqui então o excelente 
trabalho feito pelo senhor e sua equipe. Também queria dar ênfase aqui ao plano de ação 
recebido aqui pela Gerente da RGE que traz o plano de ação para Glorinha no ano de 2015 
atualizado até dia 03 de julho e que de fato é um expediente a ser saudado, pois ela nos 
possibilita até fazer alguns acompanhamentos que se fazem necessário no nosso dia-dia como 
legisladores, então agradeço pelo remeça feita pela RGE. Presidente também não poderia de 
forma alguma encerrar a minha fala sem registrar aqui as lamentações deste vereador pelo 
falecimento recentemente agora do nosso amigo, que no meu caso tive a oportunidade de 
trabalhar com ele durante quatro anos, conhecia bastante ele, o trabalho feito por ele lá na 
Cidade de Gravataí o nosso amigo Acimar da Silva que entregou a sua vida a essa violência 
nesse mundo que nós vivemos que ele tenha o descanso, um homem com apenas 57 anos com 
uma bagagem política ainda muito a ser potencializada a favor dessa comunidade de Gravataí e 
porque não dizer também a essa comunidade de Glorinha também pois em outras 
oportunidades em que foi Prefeito de Gravataí ele soube olhar por nós aqui. Fica aqui o registro 
desse vereador pelo passamento trágico do ex-vereador e ex-Prefeito Acimar da Silva. 
Encerrando a minha fala Sr. Presidente eu não poderia de deixar de maneira alguma de deixar 
de registrar hoje também a passagem pelo dia do amigo uma data que é muito festejada e eu 
quero externar aqui a cada um de vocês senhores e senhores a cada um de vocês o meu 
abraço, e encerando também gostaria de evidenciar um grande momento para todos nós em 
especial ao Ver. José Ferreira pois sabemos que seu neto está em um processo de recuperação 
bastante rápido e é o que nós todos queremos que isso aconteça, ele tem nos colocado a par 
juntamente com as áreas lá que tenho conversado e acompanhado, e quero aqui também 
agradecer a Deus pela proteção a esse jovem que também em um trágico acidente aí acabou 
com vida, mas são notícias muito boas e em breve teremos o Raul aqui junto com nós. Sr. 
Presidente: Próximo vereador inscrito Ver. Almiro que dispõe de cinco minutos. Faz o uso da 
palavra referente as Explicações Pessoais o Ver. Almiro: Sr. Presidente e demais 
componentes da mesa, meus presados colegas vereadores, nossa equipe e colegas servidores, 
também quero saudar a presença do nosso ex-Prefeito e ex-Presidente desta Casa Nenê e 
quero Presidente em primeiro lugar queria agradecer pelo meu pedido pela minha sugestão de 
antecipar se fosse assim de acordo com todos os vereadores da sessão da noite hoje e esses 
problemas de mal tempo que vem assolando o nosso Estado e de maneira muito especial a 
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grande Porto Alegre e que nós aqui na Glorinha também estamos sendo muito castigados, 
então fica aqui meus agradecimentos e pela compreensão. Eu também quero fazer das palavras 
do Ver. Flávio as minhas quanto ao plano de ação da RGE na qual nós aqui já brigamos muitas, 
e muitas vezes mais, mas nós também temos que reclamar quando temos o motivo para 
reclamar e temos também de ter a coragem de elogiar quando as coisas funcionam e eu diante 
mão já tinha falado hoje aqui nas dependências da Casa para o Ver. Jorge e para o Ver. Flávio 
de que realmente a Poliana está dando um outro seguimento no atendimento da RGE, ela tem 
sido muito prestativa e tenho ouvido e acredito que todos os vereadores inclusive pedidos 
individuais que eu tenho feito que ela tem dado uma prioridade e isso nos dá a certeza de que 
ela valoriza o nosso trabalho. E eu também quero aqui lamentar profundamente a morte do ex-
Prefeito, ex-Vereador e meu amigo freguês no tempo em que eu era motorista de ônibus quando 
ele estudava ele e o Ver. Flávio que eram passageiros do ônibus do Miro e que tragicamente 
está pagando, é mais um e certamente não será o último do jeito que estamos vendo a violência 
desenfreada que não é só no Estado do Rio Grande do Sul, mas em todo o País e quero aqui 
Presidente dizer que acho que devemos na próxima segunda-feira em respeito à família e pelo 
passado político do Acimar e lembrar que ele era nossa amigo, isso é o que era mais 
importante, então o senhor procure providenciar e acredito que todos os vereadores vão 
concordar com isso. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso 
da palavra o Ver. Ademar: Eu estava ali ouvindo atentamente com relação a RGE e realmente 
a Poliana está me surpreendendo positivamente. Sábado à noite fui visitar uma casa, fui jantar 
lá na realidade e tinhas outras visitas lá também e um cidadão passou mal e acabei chamando a 
ambulância e levaram para o hospital que lá não resolveram nada e fui com me carro aí retirei 
ele de lá e fomos para o 24horas que estava com começo de derrame e tal, e acabei chegando 
em casa já eram duas e meia da madrugada, e como choveu muito a gente dorme mais que o 
necessário e estava sem sono. Aí cheguei liguei meu computador e na internet estava ali a 
cobrança que desde o dia 13 faltava energia em uma parte do Rincão e aí aqueles caras que 
comentam em baixo jogando a culpa nos políticos, nos vereadores que depois vão lá buscar 
votos para reeleição e coisas parecidas, aí uma menina da nossa igreja comentou ali e citou o 
nome do Ver. Jorge, Ver. Ademar, Ver. Flávio e Ver. Leonardo como quem diz saiam da toca 
vão agir, isso duas e meia da madrugada aí postei que eu não tenho, não estou adivinhando 
ainda e não estou caminhando pelo Município todo para ver aonde tem energia e aonde não 
tem, não é minha função cada um tem seu telefone tem os contatos com a RGE, ou nos 
procurem pessoalmente porque não podemos adivinhar e defendi a Câmara como um todo, e 
liguei para a RGE ir resolver a situação, não fui lá para ver se foi resolvido ou não mas dei uma 
pressão para que eles viessem, mas mesmo assim a Poliana tendo boa vontade ela não 
consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, mesmo é com a polícia que não podia estar 
naquele lugar naquele momento na frente da casa do falecido Acimar para protege-lo que não 
poderiam estar em vários lugares ao mesmo tempo, a violência e também é uma questão 
cultural, um País aonde morrem mais gente que nas guerras pela questão da violência, enfim. 
Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. e Presidente Leonardo. Faz o uso da 
palavra o Ver. e Presidente Leonardo: Primeiro quero dizer que consultamos os vereadores 
sobre o seu pedido e se possível atender os vereadores aí para adequar quando necessário em 
alguma excepcionalidade, na minha fala acabei me perdendo um pouco pois fiquei chateado 
porque os vereadores acabaram não me respeitando e deixando o plenário, as mesas no 
momento da minha fala, mas já pedimos hoje ao nosso Jurídico que providencie uma moção de 
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pesar pela Casa Legislativa de Glorinha pelo falecimento do Acimar e o que está sendo feito 
uma busca pelo histórico dele que então não deu tempo de nós apresentarmos hoje, mas será 
apresentado por todos os vereadores na próxima sessão e encaminharemos aos familiares. Já a 
respeito da RGE fiz questão de solicitar a nossa Secretaria a Diretora Simone que entregasse 
uma cópia a cada um dos senhores vereadores com essa tabela com a execução dos trabalhos 
para nós ficarmos acompanhando né o que foi realizado, o que está sendo realizado, todos os 
pedidos feitos pelo Executivo e pelo Legislativo, então naquela tabela estão diversas 
solicitações, diversas demandas dos vereadores e da comunidade e não só de um cidadão do 
Executivo Municipal, mas sim de um todo que fez um trabalho de pressão em cima da RGE e 
acho que ali a RGE está nos respeitando mandando este cronograma nos informando, inclusive 
a respeito dessa situação no Rincão no dia 14 de julho ás 21:00 horas eu recebi uma ligação de 
um morador lá do Rincão que estava sem luz a mais de 24:00 horas e eu liguei para a Poliana 
que estou olhando aqui o registro no meu celular que liguei para ela e mandei também uma 
mensagem para registrar o número de protocolo que fiz junto a ela as 21:11 horas e ela me 
retornou as 21:58 da noite quase dez horas da noite aonde ela me passa que solicitou 
prioridade no atendimento na região e ela vem nos atendendo fora do horário quando solicitado, 
aquela região do Rincão já teve alguns problemas com energia muito fraca e foi feito um reforço 
na rede lá que melhorou bastante, mas devido ao temporal deve ter tido algum problema 
excepcional, mas foi feito uma grande obra da RGE na região o ano passado. Retoma o uso da 
palavra o Ver. Almiro: Eu quero também falar sobre o Rincão que na verdade sexta-feira fui 
visitar um amigo o Antônio filho do falecido Pedro e eles estavam três dias sem luz, aí eu entrei 
em contato com a Poliana que depois ela retornou realmente as 14:00 horas eles fizeram o 
retorno da luz, e houve na verdade o que ela alegou que ouve um erro de comunicação de 
endereços e por isso que ouve este contratempo e aqueles moradores ficaram, e eu entrei em 
contato pessoalmente com ela via telefone e realmente foi restabelecido o serviço, o importante 
é que a comunidade foi atendida. Sr. Presidente: Ver. Almiro concede uma parte ao Ver. João. 
Faz o uso da palavra o Ver. João: É muito importante as Explicações Pessoais e esses 
assuntos vem à tona para a gente poder discutir. Tem um grupo fala Glorinha no facebook e eu 
faço parte deste grupo e acredito que todos os vereadores, realmente eu vi ontem à noite que os 
vereadores foram marcados e o Vice-Prefeito Leopoldo, no dia 15 quando o Edson Bernardo fez 
uma publicação eu imediatamente liguei para ele no mesmo horário eu liguei para ele, falei com 
ele e ele me passou toda situação e eu liguei para a Poliana no exato momento e ela me falou 
que o Ver. Leonardo tinha entrado em contato com ela, o Ver. Almiro, o Vice-Prefeito, o 
Secretário Jean Medinger que todos entraram em contato com ela, então me passou todas as 
informações possíveis. Só que as pessoas pegam o barco andando e domingo de noite vão 
fazer comentários que foi lá na quarta, quinta-feira no dia15, então vejam bem em que ponto 
chegamos que uma pessoa faz um comentário e diz “liga para Anatel que ela resolve o 
problema”, a Anatel até aonde eu sei é telecomunicação e a Aneel que é energia elétrica, então 
tem pessoas totalmente erradas. Eu entendo também a questão de endereços, mas eu falei com 
o Carlinhos agora de manhã e eles foram e ligaram a rede alta, religaram as chaves só que na 
outra ponta lá tinha um transformador desligado e não era só a geral, então foi nesse exato 
momento que a Poliana passou a ordem de serviço para o pessoal que deu tempo de resolver 
aquele probleminha naquela subidinha do Pituva ali. Mas é isso aí as pessoas têm que reclamar 
e estamos sendo pagos para isso, só que as vezes temos que observar a questão de horários 
também eu não me lembro se foi quarta ou quinta-feira e domingo vai fazer comentários sendo 
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que já estava tudo sendo resolvido, mas realmente a RGE está fazendo alguma coisa, a Poliana 
está fazendo, mas algumas coisinhas ficam a desejar ainda, mas quem sabe no futuro consigam 
a melhorar seu atendimento. Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: Eu quero agradecer aos 
vereadores que me apartearam e não quero que os vereadores levem aqui como um puxão de 
orelhas, mas apenas uma observação que isso que o Presidente enfrentou hoje quando ficou 
falando sem a maioria, sem o quórum necessário e já aconteceu comigo quando Presidente 
também e realmente o senhor tem toda a razão de dizer que o senhor se perturbou porque eu 
também me perturbei e nós temos que observar que quando um vereador sair para nós sempre 
manter o quórum , porque se fosse e o Ver. Ademar sabe que se fosse levado a cabo nós 
tínhamos que ter encerrado a sessão naquele momento por falta de quórum, mas o Ver. Flávio 
habilmente fez o chamamento dos vereadores e deu para nós continuar. Sr. Presidente: Ver. 
Almiro concede uma parte ao Ver. Delmir. Faz o uso da palavra o Ver. Delmir: Ver. Almiro o 
Presidente pode falar sem nenhum vereador aqui, ele pode conversar sozinho, só que eu não 
tinha saído eu estava ali e não estou me sentindo, o Ver. Ademar foi pegar um cafezinho nossa 
pelo amor de Deus eu acho que ninguém aqui desrespeitou, que desrespeito foi esse? Não foi 
desrespeito, desrespeito seria se eu virasse as costas e saísse lá pelas as escadas, e eu não fiz 
isso, não fui nem no banheiro e nem nada, apenas fui conversar com nosso visitante e eu me 
sinto que não fiz nada de errado, nossa mas parece que a gente fez uma coisa bem errada. 
Retoma o uso da palavra o Ver. Almiro: Vereador o Presidente não pode falar, a sessão tem 
que encerrar, nem o Presidente e nem Vice-Presidente, ninguém pode falar não tem quórum a 
sessão é encerrada, é isso vereador simplesmente é encerrada, é só ler a lei orgânica, o 
regimento interno que vai ver. Sr. Presidente: Dando seguimento 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, nossos funcionários desta Casa, 
nossa assistência, nosso ex-Prefeito Dorival, e somente para iniciar a questão do quórum ou 
não eu recebi uma ligação no exato momento quando o Presidente estava se manifestando e lá 
tem uma plaquinha dizendo favor mantenha o silencio durante a sessão e do outro lado não 
atenda o celular então gentilmente eu fui até o banheiro atender aquela pessoa porque não 
podia rejeitar aquela ligação, e eu não vi o que ocorreu aqui no plenário porque eu estava lá no 
banheiro atendo a ligação. Um recadinho para a nossa comunidade que o CFC Rumo Certo 
estará vindo a Glorinha formando mais uma turma para a carteira de habilitação as aulas extras 
irão começar dia 24 de agosto e haverá a pré-inscrição dia 14 e 15 de agosto, então se vocês 
tiverem algum amigo ou colega que queiram fazer sua habilitação como da outra vez será a 
noite que será de grande valia. A questão da ligação que recebi foi lá do hemocentro que está 
agendado para eles vir a Glorinha com a unidade móvel dia 05 de agosto só que o Ministério da 
Saúde vai fazer uma auditoria no dia 05 de agosto no hemocentro então foi prorrogado para o 
dia 07 de agosto dois dias depois, então vocês já vão se preparando e avisando a comunidade 
que a doação de sangue não será mais no dia 05 de agosto e sim no dia 07 de agosto. Sr. 
Presidente: Ver. João concede uma parte ao Ver. Almiro. Faz o uso da palavra o Ver. Almiro: 
Eu quero lhe parabenizar essa sua atitude do hemocentro vir até Glorinha fazer a coleta de 
sangue isso é um golaço, isso é um gol de placa isso aí quem sabe vamos mobilizar de 
sessenta, noventa dias que esse processo seja levado adiante, isso realmente é uma das coisas 
mais importantes das coisas que o senhor fez do tempo em que é vereador. Meus parabéns e 
tem meu total apoio e eu tenho certeza que a comunidade de Glorinha vai lhe agradecer muito 
por essa atitude. Retoma o uso da palavra o Ver. João: Obrigado Ver. Almiro pelas suas 
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palavras e isso era uma ideia antiga da minha parte e foi protelando, protelando e acabou 
acontecendo agora, muito obrigado pelas suas palavras. Então falando do nosso grande amigo 
Acimar Silva, particular meu Acimar que foi uma perda lamentável para a Cidade de Gravataí e 
da forma que aconteceu e acredito que a polícia que vai investigar que realmente existem 
muitos boatos nesta Cidade que as pessoas conversam muito. Mas em relação a segurança em 
nosso País, Estado, Municípios vizinhos e o nosso Município vejam em que ponto chegamos 
que a polícia civil chegou a fazer um protesto para melhores condições de trabalho pela morte 
de um companheiro de trabalho deles, e aí imagina o que nos restas para nós população, aqui 
ponto estamos chegando com a violência que assola o nosso País, então espero que os nossos 
Governantes tenham mais sensibilidade e quem sabe em um futuro próximo aí as condições e 
essa crise que está assolando todo o mundo dê uma amenizada para o que o Governo do 
Estado possa investir mais na nossa segurança para nos ajudar um pouco mais, porque está 
difícil de sair de casa à noite, e até quando o Secretário de Segurança fala que não sai a noite 
de casa em que ponto chegamos. Uma boa semana a todos e queria dizer ao Ver. Almiro que 
amanhã temos um joguinho as vinte e um e pouca da noite parece que é a copa do Brasil, mas 
quarta-feira as 22:00 horas temos que abater o tigre lá no México. Sr. Presidente: Ver. João 
concede uma parte ao Ver. Ademar. Faz o uso da palavra o Ver. Ademar: Eu tinha também 
essa ideia de não de trazer o ônibus aquele equipado do hemocentro, mas sim levar um ônibus 
até lá para fazer essa doação, mas bem melhor vir cá. Mas o meu proposito ele abrangeria uma 
situação aonde nós teríamos um acordo com o hemocentro, e o hemocentro é um que serve a 
todos os hospitais, aonde as pessoas de Glorinha digamos que cem pessoas doam sangue ou 
mais e ficaria uma porcentagem para que as pessoas que fossem fazer uma cirurgia em Porto 
Alegre em qualquer hospital requisitasse a reserva que estava lá pertencente ao Município de 
Glorinha no hemocentro, por que digamos que vai vir no dia 07 o ônibus e aí vão colher o 
sangue de xis pessoas, o máximo que puder e no outro dia digamos que tenha uma cirurgia de 
uma pessoa de Glorinha aí novamente terá que ir pessoas aqui de Glorinha para Porto Alegre 
para doar sangue para aquela pessoa porque não foi precavido antes aquela porcentagem, eu 
estou dizendo, estou imaginando que foi dessa forma que foi feito, vamos doar simplesmente 
por doar fazer o bem sem olhar a quem, mas seria prudente se ficasse uma porcentagem já 
para o Município de Glorinha, uma cota em porcentagem temos lá tantos litros guardados lá 
para que quando alguém for lá fazer uma cirurgia já tem disponível e aí não teria que sair um 
carro daqui e levar, os escassos carros que tem a Secretaria da Saúde para transportar essas 
pessoas para doar sangue lá. Era isso é só meu ponto de vista e uma interrogação que não 
consegui entender. Retoma o uso da palavra o Ver. João: Obrigado Ver. Ademar eu entendo 
a sua preocupação, mas não saberia lhe informar sobre fazer a logística disso aí. Mas se a 
pessoa tem uma cirurgia marcada e precisa de doadores a pessoa pode doar aqui e dizer para 
que paciente será a doação em qual hospital estará internado, e nessas coletas a capacidade 
máxima é 130 doadores eles vêm de manhã das 09:00 horas as 12:00 horas e das 13:00 horas 
as 16:00 horas, capacidade de receber sangue de 130 pessoas, mas para isso teremos que ter 
no mínimo 250 pessoas porque vai ter a exclusão, tomar um medicamento, está com a pressão 
alterada aí não tem como doar, então tem que nos mobilizar. Seriam essas minhas 
considerações, mas Ver. Almiro e Ver. Flávio eu sei que a luta lá com os tigres vai ser uma 
tigrada a coisa lá é feia e já foi feio lá vai ser pior ainda, mas vamos voltar de lá classificados. 
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 
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próxima Sessão Ordinária a realizar-se no próximo dia vinte e sete de julho de dois mil e quinze 
(27/07/2015) as 18hs aqui no Plenário José Marques Cardoso, lembrando que a Sessão 
Ordinária do dia 03 de agosto será as 10hs da manhã.  
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