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=======================ATA Nº 008==============================
Havendo quórum legal o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Vereadores. Foi lido o versículo da Bíblia Sagrada. Foi feita a leitura das correspondências. Foi feita
a leitura da ata nº007/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a leitura nominal dos vereadores que irão ou não
fazer o uso da palavra. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES- PP: Após saudação inicial, quero iniciar minha fala
agradecendo ao Secretário de Obras que providenciou a arrumação do mata-burro que estava com problemas
em frente ao Sr. Petenga na localidade de Juvêncio Machado e ao mesmo tempo também veio pedir a ele um
reparo a essa estrada, apresentou o seguinte pedido de providencias, que a secretaria de obras providencie
cascalhamento e patrolamento na estrada que da acesso a localidade de Itu Mirim. JUSTIFICATIVA: Solicito tal
pedido em vista que a referida estrada encontra-se necessitando de patrlamento, e em diversos lugares necessita
de cascalhamento. Por este motivo solicito que a secretaria de obras providencie reparo o mais breve possível da
referida estrada. Apresentou o seguinte pedido de providencias, que a secretaria de obras providencie
cascalhamento e patrolamento na estrada que dá acesso a localidade de Juvencio Machado, saindo da entrada
de Itacurubi em direção a capela Santa Barbara. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido em vista que a referida
estrada encontra-se necessitando de patrolamento, e em diversos lugares necessita de cascalhamento. Por este
motivo solicito que a secretaria de obras providencie reparo o mais breve possível da referida estrada. Essas
estradas foram solicitadas pelos munícipes, a estrada de Juvencio Machado tive a oportunidade de estar lá e ver
que alguns lugares necessita de cascalhamento e hoje o pedido de alguns munícipes, também a gente reforça o
pedido para que seja feito patrolamento e cascalhamento nessa estrada do Itu Mirim que temos a escoação de
grãos, então a gente pede que se providencie o mais rápido possível. Também quero agradecer ao Juliano que
está aqui e esteve hoje na parte da manhã representando alguns pais juntamente com outros pais ao qual nos
reunimos e chegamos a um consenso que amanhã terá uma nova reunião onde estará presente a Sra. Tânia
Terezinha, coordenadora de 35 CRE e mais alguma autoridade competente do nosso município para que
possamos juntos buscar alguma resposta e se Deus quiser que as coisas se organizem da melhor forma possível
que os nossos alunos possam retornar a suas aulas o mais rápido possível, dizer também que surtiu bastante
efeito o ofício enviado junto ao Conselho Tutelar e os pais, os abaixo-assinados todos inclusos no pacote para a
Promotoria em Santa Maria e a gente vê que mais algumas autoridades tanto do nosso Município quanto
referente ao Estado já foram acionadas para se fazer presente e lá talvez a gente juntos possamos buscar
algumas providências para que normaliza o mais rápido possível e a gente sabe que se fosse por nós e pelos
pais a situação não chegaria a tal ponto, mas como se chegou o nosso objetivo é buscar soluções e juntos eu
acredito que vamos conseguir mobilizar as autoridades competentes, mobilizar dentro do possível, dentro da
legalidade, dentro das leis a gente não pode fugir de forma alguma em nenhum momento, por que existe leis a
gente olha com um olhar de que as coisas se resolvam mais rápido possível e nem sempre acontece, mas vamos
torcer se Deus quiser vai dar tudo certo e convidar os colegas Vereadores para essa reunião amanhã as duas
horas da tarde nós juntamente com os pais estaremos aqui e pedir a Deus que sensibilize a mente dos nossos
gestores, das pessoas competentes que se possa resolver da melhor forma possível e que os nossos alunos
possam estar em breve dentro das salas de aula.Ver. GILBERTO VIANA GONÇALVES- PP : Após saudação
inicial, quero nesta oportunidade agradecer a Deus acredito que todos nós tivemos um final de semana
abençoado, tranquilo Deus abençoou a todos, as pessoas que estiveram em nosso Município e retornaram para
seus lares e trabalhos e com isso ficamos felizes. Quero também agradecer a presença e o empenho do Juliano
e sua esposa pelo trabalho que vem prestando a nossa comunidade como pais de alunos eu também tenho a
minha filha que é o primeiro ano que estudar aqui na Escola Estadual nos deparamos com esse problema, mas
sabemos que tem pessoas assim como vocês e demais pessoas que estão interessadas em fazer as coisas
acontecer assim como esta Casa a gente sabe que os colegas vereadores estão preocupados com a situação

que o nosso Município vem enfrentando o governo do Estado também, mas tenho certeza que o caminho é esse,
é dialogarmos é irmos em busca tenho certeza que na quinta-feira tudo se resolverá, penso eu no minha mente
que de repente a Prefeitura vai fazer este transporte até se resolver a situação se não se resolver rapidamente,
mas quem ganha com isso são as crianças que voltam a escola novamente, voltam a frequentar a aula voltando
o seu aprendizado normal sabemos que nos viemos enfrentando já se passou mais de um mês e isso vai
atrasando e quem sofre são os alunos esperamos que as coisas aconteçam o mais rápido possível e que nós
possamos ter êxito nessa batalha que é de todos nós, como disse pela parte da manhã que o nosso objetivo não
é achar culpado mas sim achar solução para o problema que nós viemos enfrentando em nosso Município.Ver.
JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA - PMDB: Após saudação inicial, quero dizer que nós todos estamos
preocupados Juliano, junto contigo com os pais quanto ao transporte que agente graças a Deus que os nossos
filhos já não estão mais ocupando este transporte, o meu filho no caso, mas a gente se preocupa com os filhos
dos outros como se fossem os nossos, então ninguém quer que um filho perca um dia de aula então pode ter
certeza que nós vamos fazer o empenho que puder fazer a bancada do PMDB posso assim dizer para resolver
esse problema e eu espero que seja solucionado amanhã com essa vinda da coordenadora. Quero também fazer
uma pergunta à líder do governo se o Prefeito foi comunicado dessa reunião de amanhã e se ele vai comparecer
À parte Verª. DIULINDA: ele está viajando, e retorna na quarta-feira, mas acredito que foi comunicado e irá vir
um representante para conversar com a comunidade. Ver. JOSÉ INÁCIO: Tudo bem, hoje eu estava escutando
que ele está atendendo em Santiago então acredito que ele está bem perto da reunião e ele só não vai vir se ele
não quiser por que ele está ali, ouvi no Jornal Falado, então se ele está ali não custa ele vir aqui, se é que ele
quer fazer alguma coisa pelos Munícipes é bem fácil de entrarem em contato com ele para ele participar e pra
gente ter uma solução dele sobre o que está acontecendo dentro do nosso Município, então era o que eu tinha
para dizer para os colegas que hoje dando no rádio muitos sabem que ele não está longe que ele está atendendo
bem perto. Quero também aqui falar sobre o que os munícipes me pediram agora na vinda, não mandei fazer o
pedido escrito, mas quero perguntar para a líder do governo sobre o término da Rua Pedro Coelho que foi
terminado o calçamento, mas a calçada não foi feita e sei que tem um contrato e que vieram ali os que estavam
fazendo e recolheram as maquinas de fazer massa e levaram embora, então a gente espera que isso aí seja
solucionado que estão todos preocupados com isso aí por que sabe que depois de ir pode ser uma firma aqui de
perto mas vai custar voltar, então foi o que me pediram e estou passando para a líder do governo para que ela
busque uma informação e nos traga na próxima segunda-feira. Também quero falar sobre o pedido que me foi
feito pelo professor Vani, para que a líder do governo também nos traga uma solução em que pé está a Escola de
Nazaré se está vindo verba ou se parou, o que está acontecendo que a escola está se tornando mais um prédio
abandonado das obras sem termino em nosso Município e Estado, por que a verba é Federal é só uma
informação que eles querem saber dessa parte. Ver. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA: Após saudação inicial,
apresentou o seguinte pedido de providencia, que seja feita uma limpeza ou troca dos bueiros da estrada do Itu
Mirim, JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, pois os mesmos estão entupidos e não tem escoamento da água. Isso
aí eu já cansei de fazer pedido para patrolarem essas estradas não só no Itu Mirim, mas em todo o Município, só
que agora sábado estive lá na hora na chuva e vi que se não fizerem uma limpeza nos bueiros ou troca desses
bueiros entupidos é melhor guardarem as máquinas na garagem e não sair para não colocar fora mais dinheiro
público, sai nas e não dá uma semana vem qualquer garoa e já fica do mesmo jeito ou pior ainda terá que se
tomar uma atitude sobre isso aí, por que tem lagoas de água que bate no meio da porta do carro, então se não
arrumarem os bueiros e fazerem o escoamento dessa água não adianta andarem gastando o dinheiro público.
Sobre os transportes escolares eu já era preocupado e hoje ainda fiquei mais preocupado principalmente com o
Juliano que perdeu o emprego por causa da falta dos transportes, que não quis deixar os filhos dele sem aula,
teve que abandonar o emprego por causa da aula isso aí é muito triste eu acho que alguém tem que tomar uma
atitude e parar de empurrar uns pro outros e tentar resolver essa situação, por isso que é importante a presença
do Prefeito aqui junto com a coordenadora do estado que se tenha pelo menos um diálogo para se ver o que
pode ser feito, não adianta somente conversar e não se concretizar nada cada vez mais vai se empurrando. Ver.
JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Declinou da palavra.Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Após saudação
inicial, apresentou o seguinte pedido de indicação, que o Poder Executivo Municipal estude a possibilidade de
retomar o Projeto Minha Cidade Mais Limpa. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido tendo em vista melhor
manutenção e custo mais baixo, para a conservação das vias públicas do Município. O secretario e até mesmo o
administrativo está se queixando da falta de alguns funcionários esse é um programa que eu conheço bem, que
funciona e não tem por que não contratar, não digo que sejam os doze, mas que seja uns seis para auxiliar nessa
limpeza e é uma mão de obra barata e ajuda bastante a administração, secretarias de obras e funcionários dessa
secretaria para manter nosso município limpo. Quero aproveitar e parabenizar o Juliano e sua esposa em nome
dos pais que representa, parabenizar por essa atitude, alguém tem que encarar isso por que a gente não pode
esperar apenas pelo poder público por que se ninguém tivesse feito nada as coisas não estariam encaminhadas
como estão, parabéns e continue sempre lutando todos os pais deveriam ter essa iniciativa não ficar esperando
só pelo vizinho, só pelo poder público que as coisas não acontecem. Em relação ao Prefeito eu não fiz ofício, por
que estive lá e ele não estava, mas fiz o convite e alguém vai vir representar a princípio o Jurídico, o Prefeito não
vai estar presente e se ele está atendendo em outro lugar isso não me interessa e caso ele não se faça presente
alguém irá representar, assim como o Governador não estará presente e alguém vai representá-lo, a nossa parte
nós fizemos e eu quero acreditar que a coordenadora vai estar aqui amanhã e já quero deixar dito que quem
quiser gravar pode ser gravado, por que não temos nada a esconder tudo que falarmos aqui temos que assumir.

Também quero deixar aqui os parabéns a Patronagem do CTG Querência do Pau-Ferro que realizou o baile em
comemoração aos seus 14 anos, muito bem organizado deixo aqui meu reconhecimento a toda equipe pelo
trabalho que vem prestando a essa comunidade a cada evento que participamos vemos resultados diferentes
isso é um bom sinal, também informo que agora no fim do mês vai abrir edital e quem quiser formar chapa para
concorrer fique a vontade, lá em maio haverá eleições. Sobre as nossas emendas uma do Deputado Paulo
Pimenta de R$ 150.000,00 reais para a saúde que já está sendo comprado o veículo, sendo uma pesquisa de
preço é o veículo e equipamentos e a do Paim de R$ 250.000,00 reais que também já está sendo feito uma
tomada de preços retroescavadeira, então se Deus quiser logo já teremos uma máquina nova para o Município,
com essas duas emendas que a gente correu bastante atrás. Ver. PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA - PP:
Após saudação inicial, parabenizo o Juliano pelo esforço que está fazendo representando os pais, não pude estar
presente na parte da manhã pois tinha um compromisso na cidade de Jaguari, mas certamente amanhã estarei
aqui juntamente com vocês, da minha parte pode contar o que estiver a meu alcance vou estar sempre pronto
para ajudar. Quero parabenizar o CTG Querencia do Pau-Ferro pelo seu aniversário, também saudar a nossa
Patroa Aldorete e demais componentes, que sempre vem contribuindo para a nossa comunidade, agradeço ao
convite. Também no domingo estivemos presente lá na Mariza na Serra dos Vianas, na associação realizando
um risoto beneficente à aquela comunidade, alguns Vereadores estiveram presentes cooperando, então fica o
nosso agradecimento a essa comunidade. Também viemos neste espaço parabenizar dois Unistaldenses que se
formaram no curso superior o Marcelo Lunardi em Educação Física fica o meu agradecimento a este jovem que
vive batalhando e também a Valéria Santos pelo curso de Administraçao. Também queremos parabenizar hoje a
nossa escola Álvaro Martins que está completando 58 anos então fica o nosso reconhecimento a essa Escola
Municipal e a todos os funcionários da mesma que estão engajados no bem comum de transmitir conhecimento e
também no dia 08 desse mês a Escola Marcos José Zanella completando 63 anos é uma escola mais antiga do
nosso Município, também fica desde já o nosso reconhecimento desde já, a essas escolas que sempre estão
levando conhecimento e lugares estes onde muitos já passaram por lá, fica nosso reconhecimento. Verª. ROSELI
DA SILVA MARETOLI: Declinou da palavra. Ver. SILVIO BEILFUSS- PP: Após saudação inicial, é muito
importante a presença dos nossos munícipes nesta Casa, acredito que se não for pela política de ideias
divergentes que se chega algo, sobre o impasse do transporte escolar deixo meu reconhecimento ao Juliano e a
todos os pais que fazem parte da comissão que estão lutando e fazendo o que pode fazer e já esta se colhendo
os frutos no momento que sabemos já que na quinta-feira a Secretaria terá que comparecer ao promotor prestar
algum esclarecimento por que dessa não continuidade desse convenio com o Estado, vamos acreditar que a
coordenadora virá amanhã e que ela traga alguma notícia boa sobre essas contratações dessas linhas, eu sou
bastante otimista, mas estou achando complicado principalmente a essas linhas que não há interessados para
fazerem essas linhas, vamos ter que tomar medidas bem mais drásticas colocando o que cada um de nós pensa
de maneira mais forte e buscando nossos interesses que são os nossos alunos que deveriam a um mês e pouco
estar em aula e não estão, como os colegas já falaram aqui não cabe a nós achar culpados não somos juízes
para andar julgando quem é errado e quem não é temos obrigação de cobrar para que as coisas aconteçam e
pode ter certeza Juliano que esta Casa está ao lado dos pais, ao lados das coisas para que aconteçam esse é
meu ponto de vista e tenho certeza que dos colegas também, estaremos juntos e não é hora de pensar em
ideologia política nesse momento somos todos iguais, estamos no mesmo barco e se nós não remarmos a
tendência é ir água abaixo. Também deixar em nome do Ci, que é representante da Patronagem do CTG, deixar
o meu elogio e meu reconhecimento estava tudo muito bom e é muito gratificante em saber que estamos
contribuindo com o mesmo. Também queria deixar aqui os meus parabéns ao colega Zeca pela passagem do
seu aniversário no dia 29, que continue sempre essa pessoa que és, com muita saúde.ESPAÇO DE
LIDERANÇA: Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES- PP: Volto a esta tribuna, dizer ao colega Zeca que eu fico
bem a vontade, bem tranquila no sentido de buscar as informações em qualquer secretaria possível, mas acho
que o Senhor também tem essa mesma liberdade e com certeza será bem atendido em qualquer secretaria que
reivindicar em nome da comunidade qualquer secretário vai lhe prestar as informações necessárias as quais você
precisa e peço que o senhor conheça o art. 20 e art. 23 do nosso regimento interno onde fala as nossas funções
a respeito das lideranças, mas fico bem a vontade acho que a gente deve levar o conhecimento a nossa
comunidade as quais buscam conhecimento conosco acho que é nosso dever como Vereador ir nas Secretarias
competentes e buscar as informações, mas deixo meu nome a disposição eu posso ir mas acho que o Senhor
pode fazer essa função, é nossa função como Vereador. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após
saudação inicial, ouvindo os pronunciamentos sobre os transportes quero te dizer Juliano independente de nós
sermos da sigla do PMDB jamais vamos vir a essa tribuna defender Governador do Estado, vamos defender os
munícipes que é quem nos interessa por que Estado e Governo Federal eles não estão nem aí pra gente e nós
estamos aqui e vocês podem ter certeza que a nossa luta é pelo Município e tenho certeza que amanhã se a
coordenadora vier aqui nós vamos estar junto com vocês para discutir e procurar a melhor solução para que esse
transporte venha a continuar, à respeito do que o meu colega Zeca falou sobre o Prefeito estar aí perto eu acho
que ele como Prefeito do Município ele teria obrigação de vir aqui por que são todos Munícipes ele é o
representante de todos nós, então acho que ele teria obrigação de vir aqui discutir junto com a coordenadora do
Estado e eu sei que toda essa polemica que esta acontecendo simplesmente ele não concordou em fazer o
transporte por um acréscimo de R$13.000,00 reias/mês, agora falando do nosso colega Silvio nem chega a
R$130.000 mil reais é R$110.000 mil reais, por causa de R$110.000 mil reias está acontecendo todo esse
transtorno e eu sei que só aqui nessa nossa Casa entre nós Vereadores o Município vai receber mais de

R$700.000 mil reias em emendas parlamentares conseguidas por nós Vereadores, então eu acho que ele
poderia ter bom senso e por causa de R$110.000 mil reais deixar como está.
Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Volto a esta tribuna, sobre a escola de Nazaré casualmente a semana passada
estava na Prefeitura e falando sobre os orçamentos da Câmara que está difícil de chegar e a Lia me comentou
que esta sendo pedido os orçamentos para retomar a essa obra, me parece que já conseguiram, houve uma
demora acho que nós temos que pedir informações para que se resolva aquilo por que esta estragando o
material lá exposto. E sobre essa questão não é apenas R$110.000 mil reais, não da onde que tiraram esse valor
o que o Município se refere é que o ano passado ele gastou 1 milhão e veio só R$ 270 mil, então quer dizer que
seiscentos e poucos o Município que bancou e esse com certeza esse ano gastaria mais, então o Município não
quer mais esse convênio por que aí ele vai gastar muito, o município queria R$13.000 reais que daria os
R$40.000 reais então em 10 meses daria R$110.000 mil e é esse o valor, então se pro Município é só R$130.000
reais então pro Estado não é nada, quero que fique bem claro que eu não estou defendo o município só que se o
Município pode por que o Estado não pode .Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrados os trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada á presente ATA. Unistalda, 02 de Abril de 2018.
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