
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                      Ata N°036/2019
Presidente: Rafael Schonardie Schmidt

1ª Secretária: Geani Mª dos Santos Duarte
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, realizada no dia
trinta  de  setembro  (30/09/2019),  às  dezoito  horas  (18h),  na  Avenida  Dr.  Pompílio  Gomes
Sobrinho, Nº23.830, Centro - Glorinha/RS. Presidente Ver. Rafael: Agradecendo na presença
de todos(as),  declaro  aberta  a  Sessão  Ordinária  do  dia  trinta  de  setembro  de  dois  mil  e
dezenove (30/09/2019). Solicito à 1ª Secretária que faça a leitura de um versículo bíblico e a
chamada dos vereadores. Secretária faz a leitura de um versículo bíblico. 1ª Secretária, Geani
Duarte: Compareceram na Sessão Ordinária do dia trinta de setembro de dois mil e dezenove
os seguintes vereadores(as): Delmir Euclides de Mello Maciel (PSD); Erico Homero Scherer
(PRB); Everaldo Dias Raupp (MDB); Geani Maria dos Santos Duarte (MDB); José Flávio
Ckless Soares (Progressistas); João Carlos Soares (Progressistas); Rafael Schonardie
Schmidt (MDB); Oscar Weber Berlitz (MDB) e Silvia de Oliveira Eccel (PSD). Execução do
Hino  Nacional  Brasileiro.  Presidente  coloca  em  discussão  e  votação  a  Ata  N°035/2019.
Aprovada por unanimidade.  Presidente coloca em discussão e votação a Ata N°001/2019 da
Sessão Extraordinária do dia vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove.1ª Secretária,
Geani  Duarte faz  a  leitura  dos EXPEDIENTES  RECEBIDOS:  OF.  GP  N°280/2019  DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (PL N°043/2019); OF. GP N°283/2019  (044/2019)  DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO; OF. GP N°285/2019 – VETO À EMENDA N°002/2019 AO
PL  N°030/2019;  EMENDA N°001/2019  DE  AUTORIA  DO PODER LEGISLATIVO  AO PL
N°036/2019; REQUERIMENTO N°061/2019  DE AUTORIA DO VER. DELMIR EUCLIDES DE
MELLO MACIEL; PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N°060/2019  DE AUTORIA DO VER. JOSÉ
FLÁVIO CKLESS SOARES;  PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N°061/2019  DE AUTORIA  DA
VERª. GEANI MARIA DOS SANTOS DUARTE; PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N°062/2019 DE
AUTORIA DO VER. DELMIR EUCLIDES DE MELLO MACIEL; DENÚNCIA DE AUTORIA DA
MESA DIRETORA; CONVITE FESTA EM LOUVOR À STª TEREZINHA.  1ª Secretária abre
inscrição  para  discussão  referente  aos  Expediente  Recebidos  na  seguinte  ordem:
1.Progressistas, 2.MDB, 3.PSD, 4. PRB. Três vereadores (as) inscreveram-se. Verª. Geani fez
o  uso  da  palavra  referente  aos  Expedientes  Recebidos:  Senhor  Presidente,  venho  me
manifestar sobre o Projeto de Lei  N°043/2019 referente aos Conselhos Escolares das seis
escolas do município de Glorinha. Estes quatro mil e quinhentos reais que será retirado do
recurso livre é dinheiro do contribuinte que de alguma maneira o Poder Executivo esqueceu,
não foi competente e não teve a isenção do imposto de renda que todas as escolas têm. De
dois mil e dezessete, de dois mil e dezoito e dois mil e dezenove. Têm uma justificativa aqui,
mas é dinheiro do contribuinte que poderia ser evitado. Deixo aqui a minha fala referente ao
projeto  de  iremos  votar.  Ver.  Rafael fez  o  uso  da  palavra  referente  aos  Expedientes
Recebidos: Agradeço a presente de todos(as). Nós nos reunimos na quinta-feira para tratar de
uma  sessão  extraordinária  referente  ao  PL  N°044/2019.  Na  sexta-feira,  já  em  reunião
extraordinária, derrubamos a urgência porque faltavam informações sob nosso ponto de vista.
Hoje pela manhã o engenheiro Guilherme esteve aqui, e nos esclareceu por e-mail, de forma
oficial.  Cabe a mim pedir  agora a urgência deste projeto,  porque ele entrou nesta Casa a
pedido de urgência e agora já avaliado sob meu ponto de vista e de demais vereadores(as).
Aparte ao Ver. Flávio. Não vou manifestar-me, pois não sou líder de bancada, mas ocorre que
a urgência não foi solicitada no ofício. O que foi solicitado foi a sessão extraordinária, que não
havia necessidade de urgência naquela sexta-feira. Eu acho que ele é relevante e de urgência.

1

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”
Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, N°23.830 - Centro, Glorinha/RS – CEP 94380-000

Fone: (51) 3487.1009 E-mail: secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

Lamentavelmente não vêm no texto o pedido desta  urgência.  Acho que esta casa sempre
esteve ao lado das necessidades, e nós não desconhecemos as relevâncias deste município.
Gostaria  de  frisar  que fizemos  esta  sessão  que  não  havia  a  necessidade  da  urgência.  O
senhor,  ao  pedir  esta  urgência,  mesmo  não  havendo  liderança  de  governo  na  Casa
complementa este trabalho para que possamos dar vasão às decisões necessárias para que o
projeto tramite.  Retoma o uso da palavra o Ver. Rafael:  Quando propus a vocês que não
apreciássemos em urgência justamente porque faltavam informações. Agora nada mais justo
do  que  termos  bom  senso  e  colocarmos  em  regime  de  urgência.  Não  havendo  mais
vereadores(as) inscritos o Presidente colocou a urgência do PL N°044/2019 em votação das
bancadas. Aprovada por unanimidade. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: Secretária
faz a leitura do Parecer Jurídico do PL N°044/2019. Secretária abre inscrição para discussão
referente ao PL N°044/2019. Três Vereadores(as) foram inscritos(as). Ver. Everaldo fez o uso
da palavra referente ao PL N°044/2019. Senhor Presidente, venho manifestar-me sobre o PL
N°44/2019. A CPFL esteve aqui por duas vezes, inclusive hoje pela manhã. Essa energia tem
que vir  de  Osório  e  passar  pela  nossa  cidade  em direção  a  Gravataí.  O primeiro  projeto
apresentado a nós afetaria o Aeropark, depois, no outro projeto, já ficaria mais para cá. Hoje de
manhã ele falou que têm quatro quilômetros da linha existente para colocar onde eles quiserem
no nosso município. Estou vendo que a tendência do município é crescer futuramente. Nós já
temos duas linhas que estão inviabilizando parte da cidade. Temos a Petrobrás, se colocarmos
mais uma linha, irá inviabilizar mais ainda. No mapa que ele nos entregou a linha afaste-se na
Estrada Passo do Portão, depois ela passar por baixo da rede e vai em direção a Gravataí. A
minha  ideia  foi  que  eles  utilizassem  o  mesmo  alinhamento  que  tem,  mas  a  gente  não
conseguiu. Por isso, para não lesar outras… eles não apresentaram um projeto, nos mostraram
apenas onde mais ou menos vai passar. Eles vão escolher o que for mais econômico para
eles. Eu me posicionarei contra este projeto porque não quero lesar as pessoas. Eu acho que
deveria ter uma audiência pública para ser explicado onde essa linha vai passa. Eu sei que
isso pode soar como eu sendo contra o desenvolvimento da cidade, mas eu só acho que ela
poderia aproveitar a linha existente e não trancar outra área de terra que poderá ser construído
um novo loteamento, um empreendimento.  Aparte ao Ver. Oscar.  O que está segurando  a
votação deste projeto é uma área de terras ali no Passo Grande. Tem um projeto, se não me
engano, de dois mil e dezesseis que proíbe a passagem de torres lá porque haveria um grande
condomínio, um aeroporto. Eles pedem para que liberemos lá e aqui é indiferente que votemos
sim  ou  não,  pois  pelo  que  entendi  eles  podem passar  onde  quiserem.  Eles  indenizam e
passam. Aqui nós estamos tentando fazer o melhor para que não prejudique ninguém, mas o
que está segurando é este projeto de dois mil e dezesseis. No meu ponto de vista ele deveria
ter sido ampliado para quando fosse passar essa torre em Glorinha nós pudéssemos negociar
isso  melhor.  Essa  linha  passarinha  em  cima  do  Aeropark,  um  investimento  pro  nosso
município. Eu e o Vereador Everaldo apertamos e surgiu uma segunda opção, que até então,
não existia. Quando falamos que iriamos ser contra eles falaram que a lei federam supera a lei
municipal. Mas não se trata deles quererem nos forçar. O vereador Everaldo está certo, é para
lá que deve expandir, para o lado da Freeway.  Retoma o uso da palavra o Ver. Everaldo:
Outra coisa vereadores(as), eles não falaram qual o valor da porcentagem que será paga na
indenização. Este projeto que estamos votando não se refere a aqui, mas nós conseguimos
fazer um acordo porque lá não podem passar, por causa do projeto de dois mil e dezesseis. Eu
não fiquei  contente  com o  acordo  e  vou  votar  contrário.  Ver.  Rafael  faz  uso da  palavra
referente ao PL N°044/2019. Eu participei das duas reuniões. O projeto originou-se porque há
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um projeto que proíbe a passagem no Passo Grande em função do aeroporto para aeronaves
pequenas. Isso estava barrando a CPFL. A minha discussão com o engenheiro foi para que
não  atrapalhassem  o  empreendimento  aqui  em  Glorinha.  Não  tem  fundamento  a  pessoa
investir quase um milhão  de reais na propriedade para que a CPFL passe com rede por cima.
Ele veio aqui e deu sua palavra. Não sei se vale, pois não o conheço,  mas ele formalizou
mandando ofício por e-mail. Acredito que aprovando ou não este projeto eles vão desviar um
pouco  porque  está  pegando  em uma  pequena parte,  tendo  que  ser  dentro  destes  quatro
quilômetros. Não temos muita escapatória. Vamos colocar favorável.  Ver. Rafael faz uso da
palavra referente ao PL N°044/2019. No projeto em discussão, acontece que a CPFL precisa
de  uma  certidão  de  zoneamento  do  município  para  fins  de  licenciamento  ambiental.  Este
traçado foi feito pela ANEL. Em dois mil e dezesseis votamos no projeto. Estas torres vêm se
arrastando há três anos e, inicialmente passariam três torres de transmissão em Glorinha. Essa
transmissão  serpa  gerada  pela  energia  eólica  de  Osório.  Para  obtenção  desta  licença
ambiental é preciso uma autorização dessa Câmara. Na época tinnhamos que votar por ser um
grande empreendimento. Nós não estamos impedindo a CPFL de passar com a rede, mas não
temos autonomia de dizer para eles que é por aqui ou por ali. Com certeza eles não vão passar
por cima de um loteamento, pois serão muitas indenizações a pagar. Eu votarei favorável, pois
precisamos  trazer  energia  para  que  empresas  possam  ser  autosuficientes  para  gerar
empregos.  Com  essas  torres  vão  aumentar  substancialmente  o  ISS  para  o  município.
Presidente Ver. Rafael coloca em votação o Projeto de Lei N°044/2019. (Aprovado com 6
votos favoráveis: Verª. Silvia, Verª. Geani, Ver. Flávio, Ver. Delmir, Ver. Erico, Ver. João e
2  votos contrários: Ver. Oscar e Ver. Everaldo. Secretária faz a leitura do Parecer Jurídico à
Emenda N°001/2019 ao PL N°036/2019. Secretária abre inscrição para discussão referente à
Emenda N°001/2019 ao PL N°036/2019. Um vereador  foi  inscrito.  Ver.  Flávio fez  uso da
palavra  referente  à  Emenda  N°001/2019  ao  PL  N°036/2019.  Depois  de  alguns  estudos
elaborados para tratar da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a essência do PL
N°036/2019 que servirá de base para ser elaborada a Lei Orçamentária da gestão de dois mil e
vinte que virá até essa casa até dia trinta e um de outubro que é o prazo regimental. Na análise
que fizemos e com a ajuda que tivemos de profissionais que conhecem essa matéria, ocorre
que no Art. 12 do PL ele falava na origem, que o Executivo tinha um prazo de até dez dias
antes do encaminhamento da proposta a este Poder, para dispor dos estudos e estimativas de
receitas para o próximo ano, inclusive de receitas de corrente líquida, importante informação.
Na lei de responsabilidade fiscal Lei complementar n°101/2000, fica bem claro isso. O prazo
não pode ser inferior a trinta dias. A essência da emenda está dizendo para cumprir a Lei de
reponsabilidade fiscal e, que mesmo sendo aprovada hoje, irá chegar na quarta-feira, só terão
vinte e oito dias, mas é melhor que apenas dez, pois nós precisamos sim, fazer as análises que
competem à esta casa legislativa. No Art.  27 fala-se na reabertura de créditos especiais e
extraordinários conforme disposto no Art.167, Parágrafo 2º na Constituição Federal. No original
eles pedem o prazo até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte para direcionamentos de
créditos especiais ou valores que precisam ser realocados de dois mil e dezenove. Nós não
concordamos  com  isto,  pois  este  é  um  recurso  que  pode  chegar  à  comunidade  mais
rapidamente. Vereador Oscar em outra oportunidade indagava de trazer um(a) médico(a) e não
conseguimos por falta de dinheiro.  Infelizmente,  na semana que vem estaremos discutindo
sobre multas de DCTF. Isto é barbeiragem! Eu quero aqui enfatizar a importância da redução
do prazo para que sejam dados os direcionamentos dos créditos especiais que nós trouxemos
para o dia trinta de junho de dois mil e vinte. Essa é a essência da Emenda. Conto com a
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colaboração de todos. Presidente Ver. Rafael coloca em votação a Emenda N°001/2019 ao
PL N°036/2019. (Aprovada por unanimidade). Secretária faz a leitura do Parecer Jurídico do
PL N°036/2019. Secretária faz a inscrição para discussão referente ao PL N°036/2019. Não
houveram vereadoras(as) inscritos(as). Presidente Ver. Rafael coloca em votação o Projeto
de Lei N°036/2019. (Aprovado por unanimidade). Secretária faz a leitura do Parecer Jurídico
do PL N°038/2019. Secretária faz a inscrição para discussão referente ao PL N°038/2019. Dois
vereadores foram inscritos. Ver. Oscar faz o uso da palavra referente ao PL N°038/2019. O
Executivo está de parabéns por este projeto. Lamento o pessoal do Turismo Rural não estar
aqui hoje. É uma ferramenta a mais que o Executivo está adquirindo. O investimento é de doze
mil reais. São vinte propriedades que participam do turismo rural e vai aumentar este número.
No mínimo quarenta pessoas estão envolvidas diretamente, fora as indiretas. Este investimento
vai  ajudar  o pessoal  ir  de uma propriedade  à outra  para as pessoas irem conhecendo as
belezas  do  nosso  município.  Ver.  Everaldo  faz  o  uso  da  palavra  referente  ao  PL
N°038/2019.  Dispensando  as  formalidades  e  aproveitando  o  gancho  do  vereador  Oscar,
realmente esse investimento para o turismo é muito importante. Este projeto foi retirado de
pauta acho que há duas semanas atrás porque nós queríamos ver o estatuto do Turismo Rural
e  eu  senti  falta  deste  documento para sabermos se isso  é sem fins  lucrativos.  Se estiver
constando no estatuto que há fins lucrativos, este projeto não vai ser adequado. Está faltando
este documento para tirar essa dúvida. O senhor teve acesso a este documento, Presidente?
Não teve. Ok. Serei favorável, mas é uma pena ficarmos na dúvida. Aparte ao Ver. Flávio: Eu
lembro quando discutimos esse assunto em reunião. Quem sabe caberia um pedido de vistas?
Porque houve a discussão e o parecer da CCJ foi no sentido do que o senhor falou agora.
Aparte ao Ver. Flávio:  Pelo o que eu entendi, esta ferramenta é da prefeitura. Com certeza
não é uma empresa sem fins lucrativos. Eles têm que ter lucro para sobreviver, pois como falei
antes, eles irão precisar dessa ferramenta para mostrar as propriedades, mas ainda é um bem
do município.  Ver Everaldo retoma o uso da palavra:  Também foi questionado se haveria
algum funcionário da prefeitura trabalhando no Turismo Rural. Aparte ao Ver. João: No ofício
de justificativa “Justificamos abertura de crédito especial no valor de doze mil reais criando a
rubrica de despesas em equipamentos e material permanente junto à Secretaria Municipal de
Juventude  para  possibilitar  a  transferência  de  recursos  financeiros  a  entidades  sem  fins
lucrativos”. No momento que a Secretaria for repassar, é ela quem vai ter este critério. Entendo
sua preocupação sobre ter alguém da Administração ligado ao Turismo Rural.   Todos nós
sabemos que tem. Obrigado. Ver Everaldo retoma o uso da palavra: É essa a preocupação
afim de fazer uma coisa correta. Aparte a Verª. Geani: Quanto a este aspecto nós também
ficamos em dúvida. Acho que o projeto não está claro. Também não gostaria de votar sem ter
essa certeza. Retoma o uso da palavra o Ver. Everaldo: Faço o pedido de vistas ao Projeto
de  Lei  n°038/2019.  Presidente  Ver.  Rafael  coloca  em votação  o  pedido  de  vistas  que  foi
aprovado por unanimidade. Ver. Delmir faz o uso da palavra referente ao Requerimento
n°061/2019:  Conversando  com  pessoas  que  moram  nessa  comunidade  me  relatara  que
passam trabalho, hoje a maioria das pessoas usa GPS. Na Estrada Gervásio Maciel, que vêm
de Taquara, quem vêm de caminhão ou carreta estão entrando no Beco Guilherme Schmidt.
Conversei com o jurídico da casa para colocar umas placas que proíbem o trânsito de veículos
pesados. Só que a palavra proibir não está correta porque os moradores trabalham com lenha.
A prefeitura também passa com saibro. Quem conhece sabe que é uma ladeira muito grande.
O  GPS te  manda  ir  por  ali  e  tu  não  consegue  subir.  As  pessoas  que  vêm de  cima  não
conseguem passar pelo bloqueio que se cria.  Aparte ao Ver. Everaldo:  Realmente é uma
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estrada muito estreita e não tem o que fazer, por exemplo, se uma carreta e um ônibus se
encontrarem.  Se colocar  uma placa ali,  não vai  ter  a descida,  só a descida que é menos
complicada. A placa vai evitar transtornos para os motoristas e moradores. Retoma o uso da
palavra o Ver. Delmir: A minha ideia era de colocar duas placas: uma na subida e outra na
descida. Aparte ao Ver. João: A proibição não tem como, até porque não tem como fiscalizar.
Então devem de ter  as placas indicando que é estreita  orientado  os caminhoneiros  a  não
utilizarem a estrada conforme o GPS indica.  Aparte ao Ver. Flávio:  O indicativo na estrada
seria  algo  como  na  Avenida  Dr.  Pompílio.  É  uma  restrição  a  veículos  com  determinada
pesagem que resolveria este problema. Aqui na Avenida temos a restrição para veículos acima
de dez toneladas é proibido o uso da rotatória. Ninguém respeita. A municipalidade informa ao
motorista, e se ele quiser arriscar, aí o problema já é dele. Retoma o uso da palavra o Ver.
Delmir:  Minha intenção é somente a de ajudar. É muito fácil para a prefeitura colocar essa
placa. Peço ao Executivo que sejam colocas as placas em benefício destas pessoas, que irão
agradecer.  Presidente  Ver.  Rafael  coloca  em  votação  o  Requerimento  N°061/2019.
(Aprovado por unanimidade). Ver. Flávio faz o uso da palavra referente ao Pedido de
Providências  N°060/2019.  Dispensando  as  formalidades,  no  pedido  de  Providências
N°060/2019 conforme podemos ver nas fotos do dia em que me solicitaram este requerimento.
Vai cair uma pessoa, Vereador Delmir. Sabemos que certas coisas vão acontecer. Este serviço
foi pago por nós e está assim. Pagamos à Secretaria de Obras para fazerem essa riqueza de
trabalho que está colocando em risco a vida de todos nós que por ali trafegamos. Pelo que fui
informado, este serviço foi finalizado. Estou pedindo para alguém com um pouco mais de bom
senso, vá até lá e, efetivamente conclua o serviço. As obras do Poder Legislativo estão sendo
feitas aqui.  Votamos a LDO. Estas mostram que o setor competente,  para não dizer  outra
coisa, concluiu o serviço. Aparte ao Ver. Everaldo:  Fui chamado há uns trinta dias atrás para
olhar esta obra. As fotos que o senhor recebeu fica em uma divisa de uma casa que, a cada
vez que chove, o barranco desmorona um pouco. Foi aberto um valão e a casa desta pessoa
pode, se Deus quiser não vai acontecer,  mas pode ter uma dano, ou até cair. Isso aqui não é
nada, o pior é o valão que ficou aberto. Eu procurei o responsável por este serviço. Ele me
falou que iriam terminar, mas até agora não foi feito. É visível que os canos foram colocados no
lugar errado. Olha o tamanho da calçada. A rua não é muito larga, poderiam ter alargado um
pouco mais. Já que foi feito, coloquem mais um cano na divisa passando encanamento mais
para o lado da calçada. Eu falo aqui que as obras são eleitoreiras, não para o futuro. Fazer
bem feito e mal feito é o mesmo tempo.  Aparte ao ver. João: Eu vou discordar do Vereador.
Não é eleitoreira não, faz só 30 dias que foi feito aquele serviço, se não for mais. Eu vi a
discussão nesta Casa que lá tem a rede de água, e o Ver. Everaldo tem razão, aquela rede
tinha que ser mais recuada no passeio para dar mais largura na estrada. Estas tampas de boca
de lobo, eu tenho certeza, numa época eles compraram bastante, seria só botar na caçamba e
largar lá, mas já se passaram 30 dias. É isso que o poder Público não pode deixar acontecer.
Começa uma obra e não acaba, ai começa em outra região e não acaba a obra, causando só
desgaste para o Governo, mas nós estamos aqui para ajudar as pessoas e fiscalizar. Quando
façam  uma  obra,  façam  bem  feita.  Parabéns  pelo  seu  trabalho  Vereador  Flávio,  votarei
favorável.  Retoma o uso da palavra o Ver. Flávio:  Quero encerrar minha fala indagando,
aonde está o profissional para resolver esse assunto? Aonde está o Diretor de Obras? Aonde
está o Secretário de Obras? Porque esta é uma obrigação daquelas pessoas que constam na
folha de pagamento do Executivo, que não é pouco, para resolver estes assuntos, este pedido
não  são para nós fazermos aqui, nós já pagamos uma pessoa todos os dias do ano, quatro
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anos desta Legislatura, isso deveria acontecer naturalmente. Se não tem secretário de obras e
Diretor, que contratem um, porque o contribuinte não pode ficar sem o serviço. O Vereador
Delmir me deu uma sugestão aqui, tô olhando na câmera aqui, por favor Prefeito, resolva este
problema, se o Sr. Não tem ninguém competente pra isso? Resolva, resolva, resolva, o Sr.
Também  é  pago  pra  isso.  Presidente  Ver.  Rafael  coloca  em  votação  o  Pedido  de
providências Nº 060/2019 (Aprovado por unanimidade). Ver.ª Geani faz o uso da palavra
referente ao Pedido de Providências N°061/2019: Nossa Avenida foi devidamente enfeitada,
está bonita para a população. Na rótula que dá acesso à Avenida quatro 04 de maio, onde a
marmoraria primos pegou para enfeitar. Exatamente no cantinho, o asfalto está problemático.
Sugiro  ao  Prefeito,  que  se  não  for  de  competência  dele,  para  rever  isso  e  ser  feita  a
manutenção  nesta  parte  porque  é  a  saída  dos  nossos  visitantes,  saída  da  nossa  cidade.
Aparte ao Ver. Everaldo:  Só para tentar ajudar a senhora neste seu pedido, eu acho que é a
única rotatória que têm um metro e meio de PAVS em torno dela, nas outras são asfalto. Pelo
custo que foi gasto, será que valeu a pena? Se vocês olharem qualquer outra rotatória todas
são asfalto.  Quando caminhões pesados passam ali, eles empurram o PAVS contra o meio fio.
Acho que já foi arrumado umas dez vezes, e vai continuar estragando. É obrigado a tirar o
PAVS e colocar um asfalto ali. Aparte ao Ver. João: Aquela parte é o DAER e eu não entendo
porque colocaram PAVS, mas é complicado. Ali encharca  com as chuvas, o rodado traseiro
passa próximo ao meio fio. Já está se arrastando há um bom tempo,  e o DAER  não vai fazer,
mas o poder público pode. O DAER não autorizou, senão nós teríamos cinco quilômetros da
ERS 030 que seria municipalizada. Aí sim seria mais oneroso para o município. Retoma o uso
da palavra Ver. Geani: Este trecho está precisando de mais atenção. Também já solicitei ao
DAER porque não têm placa de sinalização ali. Está precisando de um olhar. Presidente Ver.
Rafael  coloca  em  votação  o  Pedido  de  providências  Nº061/2019  (Aprovado  por
unanimidade).  Ver.  Delmir  faz  uso  da  palavra  referente  ao  Pedido  de  Providências
N°062/2019. Eu ando pelo interior e escuto muito. Quero contar uma historinha pra vocês. Há
alguns meses atrás fomos chamados lá por uma emergência, uma senhora passando mal.
Chegando lá não pude descer com a ambulância. É uma rua toda de pedra por causa do
declive. É um barro vermelho terrível. Chegamos eu, uma enfermeira e uma técnica. A senhora
foi a óbito. E a ambulância bem atrás. Já tinha levado a maca rígida e vocês tinham que ver
como  é  trazer   uma  pessoa  falecida,  subindo  um  morro  embarrado.  Passamos  o  maior
trabalhão. Vim pedi ao prefeito que peça ao secretário, diretor que dê uma roçada, ensaibre e,
principalmente lá embaixo, que é uma ruazinha estreitinha, tem uma casa lá no fundo que a
gente sempre manobra lá. Esses dias eu atolei. Então, prefeito, pelo menos coloque um saibro
lá  porque  vai  nos  ajudar.  Presidente  Ver.  Rafael  coloca  em  votação  o  Pedido  de
providências  Nº062/2019  (Aprovado  por  unanimidade).  Secretária  faz  a  inscrição  para
discussão referente à Denúncia de autoria da Mesa Diretora. Dois vereadores foram inscritos.
Ver. Rafael  faz o uso da palavra referente à Denúncia de autoria da Mesa Diretora:  Essa
denúncia  protocolada não  tem nada de  diferente  de um Projeto  de Lei  do Executivo.  Nós
recebemos ele na Casa. Ficamos com ele uma semana, quinze dias, até o prazo de quarenta e
cinco dias,  respeitando os  prazos  e discutindo.  É a mesma coisa.  Ah mas eu não estava
sabendo. Para o conhecimento de vocês será agora em Expedientes Recebidos. Segundo as
leis que regem este tipo de denúncia, se criará uma comissão que discutirá os prós e contras, e
exararão parecer, assim como feito na CEI há alguns meses atrás. Tudo dentro dos trâmites
normais. A vereadora denunciada poderá fazer sua defesa. A denúncia traz alguns crimes que
poderão ser defendidos pela vereadora como citei. Peço, no mínimo, a aprovação de vocês.
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Aprovando ela, quero deixar bem claro caso alguns vereador não tenha entendido. Nós não
estamos caçando ninguém. A Câmara está apenas aceitando o recebimento porque estamos
aqui  justamente para fiscalizar.  Isto é uma alerta porque talvez haja alguma irregularidade.
Inclusive,  se  eu  fosse  e  o  vereador  denunciado,  com  certeza  eu  pediria  a  todos  que
aprovassem para que me investiguem e descubram se há algum ato ilícito ou não. Acho que é
o mínimo que uma pessoa constituída de moral  e ética falaria: “Eu estou certo.  Por favor,
votem favorável para que me investiguem e vejam com os próprios olhos que estou dentro da
regularidade. Também tenho certeza que a vereadora jamais pediria para algum vereador votar
contra. Ver. João faz o uso da palavra referente à Denúncia de autoria da Mesa Diretora:
Hoje é um dia muito importante para esta casa. Pela primeira vez vêm a este plenário uma
denúncia contra o ato de um vereador(a). Estou no meu sétimo ano de mandato. Aqui ninguém
está  condenando  ninguém.  Simplesmente  a  Mesa  está  oferecendo  uma  denúncia  sobre
possíveis  irregularidades.  Os  documentos  são  evidentes  em  alguns  casos.  Nós  quando
diplomados e fizemos juramento para assumir como vereadores, nós não podemos, sequer, ter
um benefício  por parte do Executivo. Temos um exemplo aqui com o vereador Delmir. Ele é do
quadro e nunca ocupou um cargo. Ele não pode. Ele só pode assumir o cargo de secretário, aí
ele se licencia como vereador. A vereadora terá todo o seu direito de defesa. Aqui ninguém
está condenado ninguém. Nós somos pagos para trabalhar fiscalizando os atos do Executivo e
os nossos também. Aqui  diz que o cesto básico,  lá  no Art.  7.  Não têm a previsão para o
servidor que é permutado. Toda a a permuta que se têm, são horas horas por horas. Tenho um
Pedido de Informação solicitado ao Executivo  por mim e pela vereadora Geani.  Chegou a
resposta. Aqui temos duas servidoras, uma de Santo Antônio e outra de Gravataí, que têm a
função gratificada como coordenadora de unidade. E recebem o vale – alimentação e o cesto
básico.  A vereadora têm uma GEF  por ser coordenadora pedagógica. No nosso ver ela não
poderia ter essa vantagem por ter um cargo de vereadora. Ela tem a ampla defesa e os prazos
legais. Eu no lugar da vereadora, queria que os fatos viessem à tona. Na Constituição Federal
há diversos casos que se aplicam aos vereadores, deputados e senadores. Eu lamento, pois o
certo seria os nove vereadores discutir. Nós temos a obrigação de acatar essa denúncia pela
lisura do processo.  É um fato inédito para esta cidade. Aparte ao Ver.  Oscar.  Acho que o
Presidente e o vereador João foram felizes em suas palavras. Se fosse contra mim eu gostaria
que investigassem. “Quem não deve não teme”, é um ditado antigo mas que funciona. Acho
que todos devemos aprovar e ver  o que vai  acontecer.  A votação depois é outra  história,
vamos ver o que procede ou não procede. Assim como somos fiscais do Executivo, podemos
ser fiscais aqui dentro. Temos que aprovar todas as denúncias. A vereadora Sílvia vai  ficar
tranquila se estiver certa. Vamos ver durante o processo o que vai acontecer. Ela vai tempo
para se defender. Se um dia chegar uma denúncia para mim eu serei favorável. Não podemos
deixar de investigar, seria feio para nós e para o município. Acho que seria um absurdo. As
mudanças  na  política  começam nos  municípios,  logo  o  país  fica  melhor.  Aparte  ao  Ver.
Rafael: Esta casa não daria as costas para uma denúncia desta magnitude. A fiscalização que
é nossa principal atribuição deve começar aqui dentro e, como o vereador disse, “quem não
deve, não teme”. Respeitaremos os prazos e acredito que será aprovada. Retoma a palavra o
Ver. João: Eu gostaria de dizer à vereadora Sílvia que nós já tivemos problemas aqui nesta
casa, mas em prol do bem do município. As discussões tem que haver. A Lei Orgânica é bem
clara, então vamos olhar por elas, pois somos seus guardiões. Votarei acatando a denúncia.
Presidente  Ver.  Rafael  coloca  em  votação  a  Denúncia  de  autoria  da  Mesa  Diretora.
Aprovado por cinco votos favoráveis. Votos favoráveis:  Verª. Geani, Ver. Erico, Ver. Oscar,
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Ver.  João  e  Presidente  Ver.  Rafael  (voto  desempate)  Votos  contrários:  Verª.  Sílvia,  Ver.
Everaldo, Ver. Flávio e Ver. Delmir. Ver. Everaldo faz uso da palavra referente à justificativa
de voto: A respeito da denúncia, recebemos hoje, às quinze horas, uma pauta com cento e
setenta páginas (02h10min00seg). Não deu tempo da gente ler e revisar. Nós tínhamos, no
mínimo, três reuniões à tarde, eu outra em Gravataí. Essa denúncia tinha cento e trinta páginas
(02h10min13seg), não teve como ler tudo. Outra coisa que acho é que poderíamos ter feito
uma reunião antes para conversar sobre essa situação, para ter exposto para todos o que iria
acontecer. Este tipo de denúncia parecer ser “goela abaixo”. Eu não concordo com isso e estou
usando dos mesmos termos que o senhor usa, “goela abaixo”. Eu sei que são concursados de
carreira, mas temos sois vereadores que recebem cesto básico: Vereadora Geani e Vereador
Delmir, por causa da outra função que eles têm. Temos que ver como foi feita essa permuta.
Está tendo benefícios para o município? Onde está o erro? Poderíamos ter conversado antes
de ter exposto para o Brasil todo uma situação dessas. Aqui somos todos amigos, colegas.
Podemos sentar e conversar sem fazer este tipo de denúncia. Acho que isso não vai levar a
nada.  Acho  que  isso  até  atrapalha  a  nossa  cidade.  Presidente  Ver.  Rafael  faz  uso  da
palavra: Os vereadores que o senhor citou, Geani e Delmir são concursados do município, e
nós não estamos trancado para que haja reuniões e as conversas nós faremos nos próximos
instantes,  por  isso  recebemos  como  Expedientes  Recebidos  no  dia  de  hoje,  coçando  a
tramitação e, consequentemente, as discussões.  Ver. Flávio  faz uso da palavra referente à
justificativa de voto:  Quero agradecer a sessão do espaço para justificativa e quero plagiar o
vereador Everaldo em alguns momentos. Poderíamos ter feito uma reunião administrativa para
conversar  um  pouco  mais  sobre  o  assunto.  Eram  por  volta  de  quinze  e  quarenta  que
recebemos via WhatsApp, dentro dos Expedientes Recebidos e dentro da Ordem do Dia, o
quesito em tela, que é por demais importante. Trata-se da situação de um pessoa que para cá
veio não por sua vontade exclusiva, mas pela vontade de um grande número de pessoas, que
são os contribuintes. Li rapidamente e não encontrei em nenhum lugar do Regimento Interno
algo  sobre  denúncia.  Eu  encontrei  no Art.207  o  seguinte:  “Os  casos  não  previstos  nesse
Regimento   serão  resolvidos  soberanamente  pelo  plenário  e  as  soluções  constituirão
precedentes regimentais”. Aqui está em sentido amplo, algo sobre denúncia, pois este artigo
define  tudo  aquilo  que  não  está  aqui.  Provavelmente  nós  encontraremos  na  Constituição
Federal, Estadual. Mas eu digo que o Regimento que jurei obedecer não se materializa aqui.
Respeito e entendo. Acho que é livre a opinião de cada um, assim como a minha que foi
contrária.  Eu  fico  perguntado,  lá  na  frente,  depois  de  constituída  a  comissão  avaliadora,
processante, sei lá. Vai que chegamos à conclusão que não houve ato ilícito nenhum? Que a
vereadora estava revestida da sua insígnia dentro da lei? O que nós vamos fazer? Nós vamos
colocar  na  primeira  página  do  jornal  nacional,  ou  vamos  dizer,  bem  quietinhos,  que  nós
cometemos um pequeno errinho que tratou da vida de uma pessoa, que veio para essa casa
com a procuração de pessoas dessa cidade? Denúncia? Não têm problema, pode acontecer!
Eu aceito. Houve aqui, no início dessa gestão, a instalação de uma comissão parlamenta de
inquérito que, ao final, resultou como inócua. Não houve aceitação. Presidente, eu também vi
no Regimento que, se possível, que o senhor me deixasse fora do grupo de pessoas para o
sorteio para esta comissão. Porquê? Eu gostaria de ficar Fora. Se o normativo ou o Regimento
me obrigar eu aceitarei, mas gostaria, Presidente, que o senhor avaliasse. Mas não vou me
furtar de aqui fazer minha obrigação como vereador. Volto a falar que nós poderíamos, naquela
sala, naquele gabinete, ou até mesmo aqui na frente como as vezes a gente faz, conversar
mais  sobre  este  assunto,  sobre  a  cassação  de  uma  pessoa.  Sendo  aqui  aprovado,  os
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caminhos  serão para  a  cassação dessa  vereadora.  Essa  conversa  de que é  apenas uma
denúncia,  por  favor,  não  se  enganem.  Se  o  Presidente  me solicitar,  eu  vou  fazer  o  meu
trabalho como vereador como assim farei sempre, mas eu gostaria de ficar fora.  Presidente
Ver.  Rafael  faz  uso  da  palavra:   Houveram pedidos  parecidos  na  comissão  especial  de
inquérito, lá onde o senhor falou que acabou em nada, até porque não aprovamos por maioria
nesta casa, porque senão teria dado. O vereador Delmir, também não queria se fazer presente
na assinatura, mas isso, infelizmente, são atribuições do vereador e, infelizmente o vereador
não  pode fugir  disso.  Então eu  não tenho  como tirar  o  seu nome.  O meu fica  fora  como
Presidente, a vereadora fica fora como denunciada, mas o restante vão para o mesmo pote
para poder haver o  sorteio.  Nós teremos tempo,  vereador,  para discutir  nessa sala,  nesse
gabinete, e na rua, estes assuntos, daqui para frente. Ver. João  faz uso da palavra referente
à justificativa de voto:  Queria dizer que não foram trezentas páginas não. Devem ter umas
quinze  páginas  nesse  processo.  Foi  um  número  bem  levado  que  falaram  nessa  tribuna.
(Vereador Everaldo pede aparte. Ver. João fala que justificativa de voto não têm aparte). Os
vereadores que aqui se falaram que recebem cesto básico. A lei diz que é para os servidores
de  carreira.  O  vereador  Delmir  e  vereadora  Geani  são  servidores  de  carreira.  Eles  não
recebem como vereadores, então, não nenhum impeditivo para isso. Eu sei que é complicado,
é um momento delicado abrir esse processo que terá uma comissão processante. Temos todos
os  prazos  para  serem  obedecidos.  Não  sei  quem  vai  cair  no  sorteio.  Esperamos  que  a
comissão não seja tendenciosa. Seja isenta de tudo e faça um trabalho participativo, porque
teve uma CEI nessa casa e teve vereador que fazia parte da comissão e não veio em nenhuma
reunião. Espero que tenham tempo para trabalhar e que essa casa preste todas as condições
para essa casa poder trabalhar. Se tiver que ir em Taquara, São Francisco, Santo Antônio, que
loquem um carro. Não sei porque estamos sem motorista, senhor presidente. Vou fazer-lhe
uma crítica  construtiva  sobre  isso.  Que disponibilize  o  transporte  para  o  vereador  ir  atrás
dessas informações. Nós temos os meios eletrônicos para conseguir estas informações. Aqui
ninguém foi condenado. Aqui vai ser uma comissão processante, e que seja imparcial, senhor
presidente.  Presidente Ver. Rafael faz uso da palavra: O mergulho na burocracia brasileira é
literalmente  um inferno,  porque  senão já  tínhamos  um motorista.  Verª.  Geani  faz  uso da
palavra referente à justificativa de voto:  Eu recebo cesto básico e vale alimentação por ser
concursada no município. Me afastei por dois anos e, se tivesse uma lei, eu me afastaria pelos
quatro anos porque, no meu pensamento, eu devo estar a serviço da Câmara. A lei me permitiu
apenas dois anos e foi o que eu fiz. Gostaria de estar fora do município apara estar mais neutra
possível. Vereadora Sílvia, acho que a denúncia ocorreu, está acatada pela Câmara e, cabe à
senhora aprovar e mostrar com seus argumentos e com a lei,  que a senhora está correta.
Como está  escrito  lá  pelas  tantas  “Cumpre  destacar  que  a  independência  dos  órgãos  do
governo  local  veda  que  membros  do  Poder  Legislativo  fiquem  subordinados  ao  Prefeito
Municipal”.  Acho que  o seu cargo se confunde. Nós não sabemos se sua ida a Brasília foi
representando o Executivo ou o Legislativo. Porque também tinha pauta do Poder Executivo.
Acho que por uma lisura e comentários de que há um certo poder em relação a este cargo. Se
isso é real… acho que no meu ponto de vista, há algumas questões que eu não faria, não
estaria  nesse  cargo.  Mas  isso  é  uma  questão  pessoal.  Ver.  Oscar   faz  uso  da  palavra
referente à justificativa de voto:  Sou bem tranquilo em ralação ao meu voto. Acho que toda
a denúncia têm que ser investigada, indiferente de quem seja o vereador. Talvez a gente vai
fazer e não vai  aprovar nada. Mas que bom, tomara que a comissão apure e faça toda a
investigação. Tomara que chegue no dia e todos nós votemos contra a cassação da vereadora.
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Eu não estou  torcendo para a cassação de ninguém aqui. Acho que a denúncia chegou na
casa, eu me surpreendi com quatro vereadores votando contrário. No meu ponto de vista acho
que todos deveriam ter votado a favor, mas eu respeito cada voto. É uma questão simples
“quem não deve,  não teme”.  Vai  ter a comissão e dali  vai  sair  o veredito e vai  entrar em
votação. No meu ponto de vista quanto mais transparência melhor para o município, para nós
entendermos. Imaginem se a denúncia fica arquivada? Ninguém vai saber o que realmente
aconteceu.  Tomara que  a  vereadora consiga provar  e,  no  dia  da  votação,  nós  votaremos
contrário à cassação. Presidente Ver. Rafael faz uso da palavra: Conforme manda o Decreto
Lei n°201/1967, uma vez aprovada a denúncia. Vamos fazer o sorteio de três entre os sete
vereadores  para  a  composição  dessa  comissão.  Se  possível,  ainda  hoje,  designarem
Presidente,  Relator  e  Membro.  Vocês  terão  um  prazo  de  cinco  dias  para  notificarem  a
vereadora de todo o processo. Presidente faz a demonstração da urna e mostra ao plenário e
à assistência que ela encontra-se vazia, antes da colocação dos papéis contendo o nome dos
sete vereadores.  Presidente chama os vereadores para participarem do processo de votação.
Papéis com os nomes dos vereadores participantes são colocados na urna. Vereador Erico faz
o sorteio do primeiro nome sorteado (1° Ver. Delmir); Vereador Erico faz o sorteio do segundo
nome sorteado (2° Ver. Everaldo); Vereador Erico faz o sorteio do terceiro nome sorteado (3°
Verª Geani). Não havendo mais Expedientes para a Ordem do Dia, o Presidente passou para
as Explicações Pessoais. Secretária faz a chamada para inscrição referente às Explicações
Pessoais. Cinco vereadores foram inscritos.  Ver. Oscar faz o uso da palavra referente às
Explicações  Pessoais: No  último  sábado  fizemos  o  projeto  “Praça  Limpa”.  Tivemos
colaboradores,  os  corredores  de  havaianas  também  participaram.  O  vereador  Erico,  Ver.
Oscar,  moradores locais.  Separamos o lixo orgânico do reciclado.  Deve ter  dado uma dez
lixeiras e eu agradeço o vereador por participar. Cada um fizer um pouquinho, assim como
aconteceu na entrada do município, no Maracanã. A gente vai espalhando essa ideia, quando
vê o município tá todo limpo. Teve a oitava corrida pela paz Restinga. O Luís Fernando ficou
em  terceiro  lugar  na  geral.  Valmor,  terceiro  lugar  na  categoria,  Henrique  Braga,  primeiro
colocado, Julia Santos segunda colocada. Tinham mais de duzentos corredores. Essa rústica
teve o apoio da RBS. Muito importante  que levam o nome de Glorinha.  O município  deve
investir mais nesse tipo de coisa. Sobre a denúncia, na hora de votar, contra ou a favor, tudo
vai depender do resultado da denúncia. Ninguém vai fazer nada errado pra prejudicar alguém.
Estou muito tranquilo com isso aí,  em nenhum momento fiquei  nervoso durante meu voto.
Assim como se fosse a meu respeito, eu gostaria que todos votassem a favor da denúncia.
Meu muito obrigado à todos, todas as segundas apareçam aqui, é muito importante. Aparte ao
Ver. Erico. Estava muito bonito nós no sábado trabalhando. Juntamos muito lixo. Mas o que eu
achei errado é que o empreiteiro deveria ter entregue limpo. Nós puxamos vários carrinhos
com pedras.  Nós  não  temos  preguiça  de  limpar,  mas  é  o  serviço  dele.  Isso  é  dever  da
prefeitura fiscalizar. Serviu para crianças jogar dentro da quadra, porque criança é criança. Até
no gramado estava cheio de pedras. Retoma o uso da palavra Ver. Oscar. Realmente, deveria
ter sido limpo. A gurizada espalhou muito coisa. Acho que deu uns quinze carrinhos de cacos.
Hoje, na primeira hora eu fui no gabinete do prefeito e se tiver que falar com ele eu irei falar. Eu
não gosto dele e ele não gosta de mil, isso todo mundo sabe, mas profissionalmente, eu como
vereador  e  e  ele  como prefeito  temos que  nos  aturar  pelo  bem do  município  Quando eu
trabalhei na empresa privada foi igual e na pública é igual. Segunda-feira que vêm, pela manhã
nós vamos concluir o que começamos. Ele me prometeu que vai mandar uma retro e uma
caçamba e nós vamos limpar todas as ruas do loteamento. Tá registrado aqui o que ele me
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prometeu. Eu estarei lá e o que eu puder fazer eu vou fazer. Sobre as empreiteiras têm algo de
errado  acontecendo.  A  gente  tá  aqui  pra  fiscalizar.  Tu  não  vê  cobrança.  Vamos  ter  que
começar a cobrar mais. Importante vocês estarem aqui para ver nosso trabalho. Tem gente
que não nos acompanha e nos critica lá fora sem conhecer o trabalho da gente. Eu vejo os
comentários  nas  redes  sociais.  Eu  quero  que  vocês  nos  defendam.  Se  tiver  que  criticar
também é importante,  pois nos ajuda.  Ver.   Everaldo faz o uso da palavra referente às
Explicações Pessoais:  Quero convocar toda a população de Glorinha para os setenta e cinco
anos da comunidade de Nossa senhora Terezinha, em Contendas. Aquela comunidade merece
nossa  presença.  Quero  agradecer  o  convite  do  senhor  João  Paulo  Monteiro  de  Lima
juntamente com o vereador Erico, líder do partido, para o ato de posse de membros, bem como
a posse da Executiva do PRB Mulher. Caí no sorteio para o levantamento da documentação
referente à denúncia. Como eu queria gastar esse tempo naquela sala de reuniões, de repente,
conversando sobre o prédio da nossa Câmara que  em trinta e um anos e a gente não têm.
Nem uma pedra colocada, em lugar nenhum. Para que o mandato desses quatro anos fosse
diferente. Ano após ano vêm sendo devolvido o dinheiro e nós não temos o nosso prédio. Usar
esse tempo para conversar sobre esse projeto. Em quatro anos nós vamos devolver mais de
um milhão de reais ao Executivo porque não soubemos gastar esse dinheiro. Essa é a verdade
quando se devolve um dinheiro que têm pra gastar e não gasta é porque não têm projeto, não
se sabe gastar.  Aparte ao Ver. Erico:   No ano passada, eu como Presidente, deixei uma
emenda para que cada residente que passasse por esta Casa deixasse oito por  cento  do
dinheiro que entrasse nessa casa. Eu tentei começar. O que eu pude fazer foi deixar esse
fundo. Se isso estivesse acontecido há uns quinze anos atrás, hoje nós tínhamos a nossa
câmara.  Retoma o uso da palavra Ver. Everaldo. Sim vereador , a gente votou junto, é um
projeto  bom,  mas  não  é  suficiente.  Eu  tinha  esperanças  de  que  nós,  em  quatro  anos,
fizéssemos o prédio da Câmara. Ano após ano, o tempo vai passando e nós não vemos nada a
respeito. Falam que tinha um louco que é o ex-vereador Jean. A sorte é que tinha um louco,
porque se não fosse ele não tinham três terrenos em nome da Câmara. É única coisa que a
Câmara têm, fora o carro. Assistência manifesta-se. Presidente pede o silêncio da assistência.
Ver. Everaldo. Eu estou nas minhas explicações pessoais. Eu posso falar o que eu achar. É
uma pena, Presidente, mas eu acho que não estou ofendendo ninguém. Estou apenas falando
o que eu sinto. Conversamos várias vezes sobre isso. Eu não sei porquê essas pessoas se
manifestam, até fica feio. A questão é essa, a sorte que tinha um louco que comprou os três
terrenos. Poderia ter feito uma permuta. Essa é minha vontade, a de discutir o projeto do prédio
da  câmara.  Se  Deus  quiser,  um  dia  vai  ser  discutido.  Faz  uso  da  palavra  referente  às
explicações pessoais o Ver. Rafael. Concordo com suas palavras, vereador, se não fosse ele
não tínhamos comprado três terrenos inúteis na esquina de uma rótula e não dá para plantar
um pé de alface porque o DAER não autoriza. Então que não comprasse nada, que devolvesse
ao Executivo. Lá no início do mandato, o senhor disse que queria discutir isso. Eu convidei o
senhor para participar de uma comissão. Falei, inclusive, e não tenho vergonha de dizer, que
eu sou extremamente leigo do ponto de vista de construção e terrenos. Sei que o senhor têm
grande  entendimento  nessa  área  porque  o  senhor  lida  com  isso.  Inclusive  o  senhor  é
construtor.  Mas o  senhor disse  que não  queria  participar,  como que  agora  o  senhor quer
discutir? Eu dei-lhe a oportunidade. O registro de imóvel da câmara já está em mãos. Eu quero
uma comissão para me ajudar  a toca isso para frente.  Lá no início  do meu mandato não
quiseram. “Ah eu não quero participar, primeiro eu quero a documentação”. A documentação
chega  até  a  câmara  através  de  uma  comissão.  Antes  das  eleições  para  presidente  nós
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havíamos discutido que faríamos a comissão para que isso fosse construído. Eu não me elegi
com seu voto,  mas entre nós havia  essa ideia.  O senhor,  como tem grande entendimento
nessa parte, eu dei-lhe a oportunidade. O senhor não abraçou porque não quis. Aparte ao Ver.
Everaldo.  O senhor  mesmo falou,  que eu  não  quis  participar  da  comissão  por  não  ter  a
documentação  que  diziam que  não  tinha  escritura  o  terreno.  Se  está  aí  o  documento  na
câmara, que consta que é da câmara, ou do Executivo… no caso o Executivo é um puxadinho
da prefeitura  porque a  documentação  fica  lá.  A  câmara  não  têm documentação  nenhuma
referente  a terreno. Eu estou à disposição para ajudar.  Agora,  eu não vou entrar  em uma
comissão se a gente não têm um documento que diga onde é o terreno. Era isso que eu estava
esperando. E estou aqui para começar o prédio. Quer começar uma reunião a respeito disso
aí? Quer utilizar um pouco da minha experiência para ajudar? Eu aqui para ajudar. Eu nunca
me neguei em ajudar.  Eu sempre estou aqui para ajudar.  Retoma o uso da palavra Ver.
Rafael: Eu agradeço pelo seu crédito. Com certeza nós vamos montar uma comissão. Digo
que o documento chegou em minhas mãos não faz um mês, porque a burocracia para pegar
uma certidão  no  registro  de  imóveis  é  grande.  A  raiz  da  construção  da  câmara  inicia  na
documentação para gente conseguir  fazer  inicia e acho que a comissão devia começar lá.
Inclusive, eu propus na época que a gente fizesse essa comissão. Até fixa mais ético de minha
parte montar essa comissão para não dizer que eu construí a câmara como presidente. Eu não
quero esse mérito, eu quero o conjunto. É melhor ainda ser representado por uma comissão.
Aparte ao Ver.  Erico:  Quero dizer  que eu sentei  dentro  daquela sala  com o dono desse
loteamento novo do Corrêa. Ele estava afim de fazer uma troca, uma venda, o Darci… mas eu
acho que ele só me enrolou. Foi me enrolando o ano inteiro para chegar o final do ano e me
chamar dentro do gabinete e dizer que os papéis não tinham escritura. Não sei se ele mentiu
que não tinham escritura ou têm escritura. Mas eu fiz de tudo para conseguir trocar o terreno.
Dentro dessa câmara, no dia da inauguração… eu tenho o Jornal de Glorinha, onde foi falado
que ele falou aqui em cima que estava fazendo a troca comigo, e eu tenho como provar. Eu fiz
de tudo para trocar o terreno, mas ele me enrolou até o final do ano. Quando eu chamei a Kelli
aqui. Nós pegamos o mapa e era lindo o terreno. Eu estava muito feliz porque o terreno iria ser
ao lado do mercado Corrêa, um triângulo acho que de mil e seiscentos metros quadrados.
Tava  tudo  certo.  O  prefeito  sentou  junto,  mas  depois  me  chamou  e  disse  que  não  tinha
escritura. Se esse terreno têm escritura eu acho que ele estava mentindo pra mim. Retoma o
uso da palavra Ver. Rafael:  Com certeza ele mentiu vereador Erico. O terreno têm escritura.
As pessoas falam o que vem na cabeça. Agora está lá aquele elefante branco. Recebeu uma
denúncia de que ele está sujo e, de fato, ele está sujo. Só que parta eu limpar eu não vou fzer
nada fora da lei porque eu não sou trouxa. Vou entrar dentro da burocracia de novo, vou sair e
vou mandar limpar o terreno. Vou fazer porque é competência da casa e é dirigido diretamente
a mim. Já marquei reunião com a Cris para decidir isso e para avisar ela que vai demorar
porque eu não vou fazer nada contra a lei para depois eu ser denunciado nessa tribuna. Vamos
fazer dentro da legalidade leve o tempo que for.  Aparte ao Ver. Oscar.  Logo no começo do
mandato de dois mil  e dezessete,  acho fui  eu,  vereador Erico,  vereador Rafael,  vereadora
Geani e vereador Everaldo fomos visitar a câmara do Caraá. Lá eles não pagam aluguel. É
simples, mas muito funcional.  Nós cinco éramos muito a favor de fazer  a câmara ter casa
própria. Acho que estamos perdendo tempo. Já passaram dois mandatos de presidente. Agora
tem o Rafael que agora está conseguindo ver os documentos. Em aluguel neste período eu
tinha feito a conta. Dava pra ter sido feitas duas câmaras com o que foi pago de aluguel nesses
trinta  e  um anos.  Aluguem altíssimo,  devolvemos  ainda  para  a  prefeitura,  coisa  fica  meio
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contraditória. Passam os anos e a gente não faz. Acho que o vereador  Everaldo têm razão.
Quanto mais aluguem, mais moeda de negociação, no meu ponto de vista. Não tenho como
provas, mas acho que em todos esses anos algo sobre isso já aconteceu. Retoma o uso da
palavra Ver. Rafael:  Acho que termos sim que tocar isso pra frente e conto com a ajuda de
vocês, nessa semana mesmo irei chamá-los para discutir isso. Faz uso da palavra referente
às explicações pessoais Ver. Flávio:   Dentro do capítulo da denúncia,  eu também acho,
vereador Everaldo, que nós não podemos discutir méritos, mas podemos discutir a forma. Acho
que perdemos a oportunidade de tratar esse assunto com menos reflexo, atingindo menos as
pessoas. Eu confio nos membros da comissão. Tenho certeza que o presidente fará aquilo que
tem que ser feitos, assim como os pares dessa casa. Se cometeu crime, importante dizer. De
ante  mão  tenho  certeza  de  que  se  houve  crime,  não  foi  premeditado.  Aliás  a  senhora,
vereadora Sílvia, que já foi ameaçada de morte, sua filha, seu filho, hoje nem sequer estamos a
ameaçando de morte. Aquele que tem o poder de julgar,  o todo poderoso, preencha-lhe o
espaço no seu coração que  deve estar  atribulado agora.  Em respeito  a mãe, professora,
mulher, esposa, cidadã que a senhora é. Se não ficar nada provado contra a senhora… já foi
arranhado. Isso é como quebrar um copo de cristal. Eu invoco a perspicásia, intripidez desta
comissão, assim daqueles que vão votar o relatório. Para que seja feito com a senhora justiça
que não foi feita quando a senhora foi ameaçada de morte. Mas a história as vezes se repete.
Vereadora, vamos à luta. Faz uso da palavra referente às explicações pessoais Ver. João:
Quero deixar registrado que este final  de semana teremos a festa da Santa Teresinha nas
Contendas, mas tem um fato na cidade, aliás, em todo o país que não estão dando a ênfase
para a eleição do conselho tutelar. Temos uma fato agravante, na minha opinião. Não teremos
sessão no Capão Grande, no Passo Grande nem no Maracanã, nem no Rincão. As pessoas
não são obrigadas a votar, por isso um fator mais complicado. Temos sete candidatos para
sete vagas, desejo sucesso a todos(as). Já foi tema debatido nesta casa sobre a construção do
ginásio  Poliesportivo.  Ficou  uma  piscina.  No  próximo dia  que  chover  eu  quero  ir  naquele
pavilhão e medir a altura no centro dele. Teria que ter uma inclinação ao contrário para não
parar água lá. Pelo o que o secretário nos falou, ele não irão pagar a empresa. Pelo que
entendo , eles terão de remover o piso e refazê-lo. Aparte ao Ver. Oscar: Eu estive lá e medi.
Dá um centímetro e meio mais ou menos de água. Praticamente todo o ginásio foi feito com
caimento pra dentro. Eu tiro o chapéu se não pagarem, pois estão fazendo a coisa correta. O
certo é arrancar e fazer de novo. Retoma o uso da palavra Ver. João. Foi dito pelo secretário
de Governo  e seu corpo técnico que eles não pagariam. Tem um processo e o engenheiro não
vai avaliar como concluído o prédio. Aparte ao Ver. Erico: As pingadeiras pingão já dentro da
quadra. Dou um mês para aquelas tela aguentarem. Foi feito errado e é uma pouca vergonha.
Só  se  alguém  for  lá  tirar  a  água,  senão  fica  lá.  Retoma  o  uso  da  palavra  Ver.  João:
Esperamos que não seja autorizado o pagamento disso. Sobre a denúncia, desejo sucesso à
Comissão. Tenho certeza que ela será imparcial. Temos que acabar com a velha política. Se
existe  algo,  vamos investigar,  pois  eu ficaria  triste  se esse processo fosse negado.  Terão
tempo suficiente para fazer  as reuniões, o relatório e para a vereadora se defender.  Se o
relatório mostrar que houve algo errado, eu quero ter a humildade e coragem de vir a essa
tribuna e falar. Nessa sessão tem que ser dada ampla publicidade. Execução do Hino Nacional
Riograndense.  Presidente  encerra a Sessão e convida para a próxima Sessão Ordinária a
realizar-se no dia sete de outubro de dois mil e dezenove (07/10/2019), às dezoito horas (18h),
no  Plenário  José  Marques  Cardoso.  Todas  manifestações  na  íntegra  da  presente  ata
encontram-se disponíveis em áudio.
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