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Demais vereadores presentes. Silvio Beilffus, Diulinda Ferreira Pires, José Inácio Floriano Viana, José Luiz Souza
da Silva, José Paulo Souza Guerra. 

=======================ATA Nº 007==============================
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 nº005/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a leitura nominal dos vereadores que irão ou não
fazer o uso da palavra. Ver. SILVIO BEILFFUS- PP: Após saudação inicial, queria começar minha fala falando da
nossa viagem a Porto Alegre eu e os colegas, Chiquinho, Beto e colega Diulinda e colocar da minha satisfação
pelos pontos produtivos que tivemos nessa viagem, nesses cinco anos e pouco nunca tinha ido a Porto Alegre
com tantas vantagens em nome do conhecimento e pra Unistalda também, na segunda-feira pela manhã já
tivemos um a reunião com o Deputado Covatti Filho, onde ficou acertado uma emenda de R$ 150.000,00 reais
para a nossa saúde que será uma emenda que entrará como recurso livre é algo bastante gratificante sabendo
que estão sendo feitas essas mudanças que possa ser aproveitada da melhor forma mais fácil esse dinheiro que
não pare nessa parte burocrática e também a vinda de uma UTI móvel, que acertado com nosso Deputado ainda
nesse  primeiro  semestre  estará  aqui  no  nosso  Município  então  são  R$  320.000,00  reais  a  curto  prazo,
esperamos e acreditamos que dará certo então já foi  bastante proveitoso nessa parte.  Também tivemos na
Secretária de Saneamento onde deixamos o pedido de uma perfuração do poço na localidade da Porteirinha e
também fomos muito bem atendidos, deixamos esse pedido ficou pra análise, onde nos passaram que esse
governo atual fez uma mudança bastante produtiva no meu ponto de vista, que antes das máquinas virem pra cá
é feito um convênio com os Prefeitos onde é fixado um limite para que seja concluída a obra sendo 15 meses. No
nosso congresso na UVERGS foi muito proveitoso, secretários de várias secretarias nos passando a situação das
secretarias o que estava e está sendo feito, foi passado inclusive na quinta-feira o Governador Sartori esteve lá
passando também a situação do Estado de uma forma bem simples e transparente, foi muito proveitoso também.
Na quarta-feira às 18 horas estivemos em uma reunião na Secretaria de Educação, onde tinha conseguido com a
assessoria do Deputado Ernani Polo a marcar essa reunião onde fomos os três colegas, chegamos para saber a
verdadeira  situação  do  nosso  transporte  escolar  onde  nos  foi  prometido  essa  semana  ser  resolvido  a
documentação dessas sete linhas que tiveram empresas interessados estão lá na mesa deles pra eles liberarem
de lá pra cá é o que está faltando e me preocupei nessas linhas que estão faltando interessados e hoje falei com
a coordenadora ela me passou que vai ser feita uma fusão das linhas, essas sete de uma forma ou de outra
abranger as outras quatro então pelo menos se vê uma luz no fim do túnel, apesar dessa demora se vê alguma
coisa então por isso que foi bastante proveitoso na nossa ida lá e justificar o nosso gasto de diária na busca de
conhecimento e coisas para o nosso município.Ver  ª  . DIULINDA FERREIRA PIRES- PP: Após saudação inicial,
não poderia ser diferente gostaria de inicial minha fala comentando sobre a nossa ida até a capital a qual fomos
em especial  a  um  curso  da  UVERGS  onde  podemos  sempre  nos  estar  qualificando  e  aprendendo  temos
resultados como trazer coisas positivas para nossa comunidade de Unistalda, onde ali podemos tirar algumas
dúvidas também e onde nos foi passado a respeito dos pedidos de informação do Prefeito Municipal a qual já
saliente peço para que o Presidente juntamente conosco Vereadores possa alterar no nosso regimento interno o
qual diz que o Prefeito tem prazo de 15 dias para mandar os pedidos de informação mas que na verdade nós não
podemos fugir da lei maior, que diz que o Prefeito tem um prazo de 30 dias eu estive olhando nosso regimento
interno de fato precisa ser alterado e normatizado então deixo aqui esse pedido para que nós possamos juntos
adequar e deixar no prazo dentro da legalidade que é a Lei maio. Também dizer que tivemos uma trajetória bem
justificada no sentido que aproveitamos todos os momentos possíveis pra irmos até a secretarias competentes,
fazer nossas reivindicações além do curso ao qual a gente pode participar, estivemos em vários entidade como a
Secretaria de Educação o qual o colega Silvio já falou entramos em contato com a Senhora Iara e a Senhora
Maria, nos foi passado a atual situação do nosso Município, também estivemos em contato com nosso Deputado
Federal Covatti Filho o qual já vinha em conversa, destinou para nosso Município, indicou Unistalda para receber



uma UTI móvel no valor de R$ 170.000 reais e mais R$ 150.000,00 também em forma de orçamento impositivo o
qual  nos  oportuniza  várias  coisas  para  ser  usado  esse  valor.  Também estivemos  na  Secretaria  de  Obras
Saneamento e Habitação em contato com o Senhor Jean Carlos Bordin, solicitando a perfuração de um poço
artesiano que já havíamos falado na localidade da Pedreira aonde a gente vai, se nos conseguirmos a gente vai
ver que vai  sanar a dificuldade de várias pessoas ali  como do Sr.  Lotário,  Fernando, Sr.  Valta Miranda, Sr.
Antonio Pacheco enfim são várias famílias que estão dependendo desse poço artesiano a qual a gente também
vai entrar em contato com o Prefeito que possa fazer para que se possa ter esses resultados que lá na Secretaria
a gente deixou em mãos esse pedido, mas também o Prefeito vai ter que fazer a parte dele aceitando esse
pedido e fazendo as formalidades legais que devem ser feitas. Então não podia deixar de agradecer aos meus
colegas vereadores na pessoa no Chico, Silvio e Beto a qual lá estiveram sempre presente, prestativos eu só
posso dizer que Deus derrame as mais ricas bênçãos sobre qualquer um de vocês, por que a gente percebe o
coleguismo a interação de cada um em buscar o conhecimento, em trazer coisas boas para Unistalda, a gente
percebeu que cada colega intervindo da sua forma para que as coisas venham a acontecer aqui em nosso
município.Ver  .   GILBERTO VIANA GONÇALVES- PP     : Após saudação inicial, venho nesta oportunidade integrar
a palavra dos colegas sobre a nossa viagem dizer que fomos um dia antes motivo uma reunião nos tínhamos
com o Deputado Federal Covatti Filho que só poderia nos encontrar segunda-feira pela manhã, mas acredito que
foi  bastante proveitosa como os colegas falaram nesta oportunidade,  a  gente conseguiu verbas para nossa
cidade de Unistalda isso é o importante o trabalho de cada vereador, companheiros e companheiras que agente
está vendo que todos os momentos estão em busca do conhecimento em busca de melhorias para o nosso
Município independentemente de partido e é isso que a comunidade espera de nós quando nos elege que vamos
em busca de algo para nossa cidade, então vale a pena embora muitas das vezes alguém possa criticar devido
as diárias,  mas se soubesse a realidade uma emenda de R$ 150.000,00 reais e mais uma emenda de R$
170.000,00  para  uma  ambulância  imagine  quantos  meses  dá  para  pagar  um vereador  aqui  na  cidade  de
Unistalda  e  nós  não  poderíamos  deixar  de  ir  em busca  desses  recursos,  tem pessoas  que  são  contra  as
emendas parlamentares, mas uma cidade como a nossa, pequena com o orçamento pouco, então se nós não
tivermos umas emendas, eu acredito que Unistalda para e nós temos que trazer essa contribuição a cada dia
para o nosso município. Também o aperfeiçoamento no curso o aprendizado tem que ir em busca também e é
muito favorável, gostaria de agradecer ao nosso Presidente por ter nos concedido essa oportunidade de irmos
um dia antes, pela compreensão e que o trabalho é assim e a gente também sempre se coloca a disposição aí
dos colegas na medida daquilo que for possível a gente contribuir para a melhoria do nosso Município. Quero
nessa oportunidade desejar uma Feliz Páscoa, que todos nós seres humanos possamos reconhecer e refletir o
verdadeiro significado de uma Páscoa, talvez muito possam pensar que Páscoa é fazer festa, churrasco, bebida
e tantas coisas  mas a Páscoa tem um grande significado para nós na Páscoa Deus nos deu o melhor para nós,
deu seu filho que foi porto a sexta-feira Santa e no domingo ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e que
nós possamos entender a Páscoa é um renascimento é um renovo para nossos propósitos, nossos sonhos aquilo
que nós almejamos, então que nós possamos reconhecer a Páscoa como verdadeira ressurreição de Cristo,
sempre falo que ali quando Jesus ressuscitou, ressuscitou nossa esperança também, Deus ele olhou dos altos
céus e não achou nenhum justo sobre a face da Terra aí ele enviou seu filho amado para que morresse em morte
de Cruz, ressuscitasse para nos dar o exemplo, que ele diz que como seu filho a serpente foi levantada do
deserto importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha
a vida eterna, então esse é o significado da Páscoa, Deus nos deu seu filho sendo morto na Cruz, ressuscitando
para nos dar uma esperança, uma vida eterna que o amor e a paz a união esteja em cada família de colegas, se
lermos a palavra a Deus ela diz que é melhor termos em nossa mesa somente coisa da horta e amor, do que um
banquete com ódio, também estamos observando que a cada dia que passa as famílias estão sendo atingidas,
mas que acima de tudo Deus possa olhar para a família de cada um e sejam abençoadas. Ver  .    JOSÉ INÁCIO
FLORIANO VIANA - PMDB: Declinou da palavra.  Ver. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA: Após saudação inicial,
quero em primeira mão parabenizar os colegas da bancada do PP, pela viagem que fizeram e pelas emendas
que estão conseguindo para o nosso Município,  torcer para que isso seja uma realidade, não é mérito dos
colegas é trabalho deles, mas será vantagem para o Município e isso é muito importante. Analisando o que o
colega Silvio falou de criarem um tempo de 15 meses para se realizar a instalação dos poços, isso é uma coisa
muito  importante,  tomara  Deus  que  de  certo,  que  se  crie  essa  Lei,  pelo  menos  começarem  uma  obra  e
terminarem dentro daquele mesmo mandato seria muito importante para não acontecer o que vem acontecendo
de levarem cinco anos para instalar um poço eu acho muito tempo, A PARTE Ver. SILVIO: já está funcionando
esta lei, as máquinas só saem de lá quando o Prefeito assinar esse convenio. Ver. JOSÉ LUIZ: isso é muito bom
para os Municípios,  para o povo até para o  gestor  público que estiver  na administração,  isso aí  não deixa
espichar muito, não fica enrolando as coisas é bom que se faça quanto antes melhor. Quero comentar também
sobre as estradas que continuamos com aquele problema que estão em péssimas condições de trafegabilidade,
claro que um pouco é a questão do tempo, mas também o trabalho realizado sem organização venho pregando
isso aqui desde que entrei nessa casa, bato para que se organizem pra fazer, ali na Cantina mesmo foram lá e
taparam um buraco e na distância de 20 metros havia outro que não foi tapado, não sei qual é o motivo de ser
deixado pra trás, talvez seja ordem de alguém, não sei como que funciona mas se houvesse uma organização
seria feito tudo de uma vez só não precisando depois retornar por que vão ter que voltar pra fazer a mesma
coisa,deveria ter um pouco mais de organização. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após saudação
inicial,  nesse momento quero parabenizar nossos colegas vereadores pelo empenho, pelo trabalho que vem



desenvolvendo  nesse  nosso  Município,  sei  da  importância  de  ir  atrás  desses  recursos,  das  emendas
parlamentares todos nós sabemos que nosso Município tem muita deficiência do financeiro e já digo assim o que
seria do nosso Município sem o trabalho dos Vereadores, Deputados mas principalmente dos Vereadores desta
casa por que eu sei de quantas e quantas recursos já foi chegado a esse Município através do trabalho dos
Vereadores por que todas as emendas parlamentares em exceção as do Luiz Carlos Heinze por que através do
Prefeito, muitas e muitas chegaram aqui em nosso Município, mas a maioria das outras emendas que chegaram
foi  pelo  esforço  e  trabalho  dos  Vereadores  e  dos  eleitores  de  cada  partido.  Sei  da  nossa  Secretaria  de
Agricultura, o que seria da Secretaria de Agricultura se não fosse o trabalho dos Vereadores do nosso Município
se nós temos hoje uma Secretaria bem montada, com equipamentos novos é graças ao trabalho dos Vereadores
a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria é. As vezes eu lamento por que essa Casa nunca recebeu um
ofício  de agradecimento da parte da administração pra nenhum dos vereadores por  uma conquista  de uma
bancada por conseguir recursos para o Município, mas vocês estão de parabéns. Quero dizer a vocês também
que nós também temos um parlamentar sério e comprometido com os Municípios e o nosso é um desses, que
nós já recebemos emendas uma de R$ 150.000,00 que todos sabem que foi pra compra daquele trator e outra de
R$ 95.000,00 que está sendo devolvida, mas pra recompensar essa que está sendo devolvida, nós recebemos
ofício  essa  semana passada de  mais  uma emenda de R$ 110.000,00  para  a  área  da  saúde o  qual  já  foi
cadastrado para recurso livre para a área da saúde e a Secretária tinha até o dia 18 de Março para fazer o
cadastramento da emenda e ela fez o cadastramento e nós estamos aí na luta, quero dizer a todos que até o
cadastramento da emenda não quer dizer que o recurso está garantido então por isso a gente não vai propagar
muito esses recursos por que arrecem foi feito o cadastro, eu acho que a gente pode propagar e garantir a partir
do momento que a emenda é empenhada, a partir do momento que sai o empenho aí sim agente pode vir a
tribuna propagar e garantir que o recurso está destinado ao Município e aí se voltar é por culpa da administração,
agora enquanto o recurso não for empenhado não da pra garantir nada, então esse recurso vindo através do
Deputado  Alceu  Moreira  eu  tenho  certeza  que  vai  chegar  aqui  no  nosso  Município,  por  que  eu  sei  do
comprometimento que ele tem com nós Vereadores e com nosso partido, mas sei também que pode não chegar
então pra nós vim aqui nessa tribuna e dizer que nós conseguimos R$ 110.000,00 é a partir do empenho da
emenda sem ser empenhado não tem nada garantido.Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Após saudação inicial, quero
começar parabenizando os colegas vereadores pela viagem que fizeram a Porto Alegre, quero dizer que quanto
eu estiver  nessa Presidência e  tiver  motivo com agendamento para ir  em busca de recursos  para o  nosso
município pode contar sempre comigo sempre terá diária até por que a gente tem um orçamento para isso e aos
demais colegas a mesma coisa, por que é uma maneira da gente sinalizar que Unistalda existe e que precisa de
alguma coisa e se nós não nos manifestarmos ninguém vai  lembrar  da gente,  deixo aqui  os parabéns e o
reconhecimento  por  esse  trabalho.  Apresentou  o  seguinte  Pedido  de  Providência,  que  o  Poder  Executivo
Municipal  providencie  a  conclusão  das  instalações  da  caixa  d’água  do  poço  do  Rincão  dos  Coelhos.
JUSTIFICATIVA: Solicitamos tal pedido, porque os usuários que irão usufruir desta água estão reclamando da
demora e da lentidão desta obra. Resolvi fazer este pedido porque há uma reclamação muito grande eu acho que
falta pouca coisa para ser concluído então basta ir lá e terminar e vão deixando isso aí pra amanhã e depois e
acaba passando mais um ano, então boa essa iniciativa, Silvio essa notícia que o Sr. trás, na verdade o convênio
sempre exigiu, até foi feito com a Cláudia na época, mas deve ter um termo então que o Prefeito deve se
responsabilizar para que em 15 meses se conclua se não vão acabar abrindo mais um e mais um e vai continuar
esses poços abertos isso é uma boa iniciativa do governo do Estado e que tem essa cobrança só vem a máquina
se ele se comprometer nesse período aí de concluir a obra. Apresentou o seguinte Pedido de Providência, Que o
Poder  Executivo  Municipal  providencie  a  limpeza  e  a  manutenção  das  ruas  de  Manuel  de  Freitas.
JUSTIFICATIVA:  Solicitamos  tal  pedido,  porque  há  varias  reclamações  dos  moradores  daquela  localidade.
Também há vários moradores reclamando não foi nem 1 nem 2 que me pediram e resolvi fazer este pedido para
que seja tomada essa iniciativa. Apresentou o seguinte Pedido de Indicação, que o Poder Executivo Municipal
estude a possibilidade de fazer adequações operacionais e atualizações de suas legislação para receber os
recursos do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), conforme orienta a CNM. JUSTIFICATIVA: Tal
medida é necessária para que este recurso fique nos cofres do Município. E de acordo com a CNM, mais de 54%
das cidades concluíram esses procedimentos até o fim do ano passado. A descentralização na arrecadação
deste tributo significa incremento de receitas de mais de 20% para os Municípios.  Isso aqui também é uma
normativa da CNM, aquela que organiza a marcha, está em uma grande batalha em relação a esse tributo venha
pra o Município que fique aqui  essas operações.  Apresentou o seguinte Pedido de Indicação, que o Poder
Executivo Municipal estude a possibilidade de contratar ou realizar concurso para o cargo de pedreiro ou com
mão  de  obra  terceirizada.  JUSTIFICATIVA:  Solicito  tal  indicação  porque  entendemos  que  é  de  extrema
necessidade ter um ou mais pedreiros no quadro de servidores na secretaria de obras. Acentuamos ainda que
vários serviços dependam exclusivamente destes profissionais.  Ver. PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA -
PP:  Após saudação inicial, queria começar nossa fala agradecendo o convite do Piquete Tropilha Gaviona aonde
estivemos lá no dia 17 ajudando aquele Piquete a realizar o jantar baile beneficente, fica o nosso agradecimento
a Patroa Ivete e demais membros da comunidade. Também no dia 18 estivemos ajudando no risoto beneficente
ao grupo Lenço Perfumado, fica também o meu agradecimento pelo convite e pela colaboração da comunidade
unistaldense que mais uma vez cooperou, esse grupo está levando o nome de Unistalda nas cavalgas e que
quero em nome da Silvania, mandar um abraço as meninas que participaram agora nesse sábado na cavalgada
Joana Darc  abaixo  de chuva,  mas não  floxaram,  então  fica  o  nosso  reconhecimento  por  levar  o  nome de



Unistalda nesses eventos. Também queremos falar sobre a nossa viagem a Porto Alegre como os colegas já
falaram, não vou me estender muito pois já falaram nos recursos conquistados aonde já foi também, não foi
comentado ainda, mas está chegando um trator da marca Jhon Deer que vem do governo do Estado aonde foi
feito  um convenio  com a  bancada gaúcha entre  os  Deputados  Federais  e  Senadores  aonde foi  comprado
diversos maquinários que foram distribuídos a todo estado e Unistalda foi contemplada com o trator. Sobre essa
emenda que nós conseguimos que agora impositiva isso aí é algo que vem a acrescentar muito a nós, por que as
emendas que vinham eram engessadas e ficava difícil de conseguir alguma coisa, mas que eu pude entender
essa emendas do orçamento impositivo foi um projeto de lei criado pelo próprio Covatti Filho aonde disponibilizou
aos Deputados direcionar essas emendas adicionadas ao melhor desempenho já fica bem melhor da Prefeituras
trabalharem a esse respeito então fica o nosso agradecimento também. Também quero desejar a todos uma
Feliz Páscoa, que Deus possa abençoar grandemente a família de vocês, sabemos que a família é algo tremendo
da parte de Deus, que não é somente festa, mas sim um momento de refletirmos sobre o renascimento.Ver  ª  .
ROSELI DA SILVA MARETOLI:   Após saudação inicial, venho a esta tribuna para parabenizar e valorizar o
trabalho dos nossos colegas Vereadores que foram a Porto Alegre e cumpriram várias agendas, a gente vai lá
sempre representando a nossa cidade por isso que a gente foi  eleito independentemente de sigla partidária
estamos aqui para defender o povo e parabenizo e valorizo, muitas vezes somos criticados por ser taxados de
não fazer nada, mas esse povo que critica não sabe o trabalho de um Vereador somos representantes do povo e
temos que render para o nosso Município e os resultado veem essas idas em Porto Alegre elas sempre rendem
alguma coisa boa, Assim como os colegas que falaram anteriormente, da importância do trabalho dos vereadores
em parcerias com os nossos Deputados, nosso Município é bastante pequeno e sofre com falta de verba e nós
sabemos da importância que tem essas emendas, então aqui deixo aqui o desejo de bastante força para cada um
de  nós  continua  nosso  trabalho  aqui,  defendendo  nosso  povo  que  merece  e  somos  representantes  então
devemos  sim  ir  atrás  e  representar  Unistalda  da  melhor  forma  possível.ESPAÇO  DE  LIDERANÇA:  Ver  ª  .
DIULINDA FERREIRA PIRES- PP:  Volto a esta tribuna, para falar sobre a resposta do Prefeito de que nesse
momento não é possível o aumento no vale refeição, mas quero dizer que a gente entende a atual realidade a
qual estamos passando mas que a gente também vai continuar tentando que uma hora dessas se Deus quiser a
coisa possa acontecer, que agente sabe que o salário está bem defasado então vamos continuar nesta luta.E
mais uma vez solicitar ao Presidente a possibilidade como já vinha solicitando aos demais que antecederam,
falando nas nossas mulheres cavalarianas do Lenço Perfumado ao qual deixo aqui o meu reconhecimento na
pessoa da Silvania e dos demais componentes para que se haja uma possibilidade de nós só não falarmos nesta
tribuna mas fazer alguma coisa vinculado a homenagear essas guerreiras que correm atrás, tenho certeza que é
o desejo de todos os colegas não só meu de fazer alguma coisa que a gente possa valorizar o trabalho delas,
agora mesmo nesse sábado com chuva com toda a dificuldade foram representar o nosso município de Unistalda
e a gente percebeu que estávamos muito bem representados, então deixar aqui a minha solicitação mais uma
vez para que a gente veja acredito que não haja muita despesa, que seja um certificado mas que a gente possa
incluí-las  nessa  formalidade  quem  até  da  semana  farroupilha  onde  nós  agraciamos  vários  seguidores  do
tradicionalismo,  por  que  não  agraciar  essas  mulheres  guerreiras,  patriotas  que  estão  sempre  na  luta
representando o nosso Município de Unistalda, então deixo aqui essa colocação para que nós juntos possamos
valorizar as mesmas. Desejo a todos uma Feliz Páscoa, abençoada aonde se possa sentar e confraternizar junto
com as nossas famílias. Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Volto a esta tribuna, para dizer que o Deputado Valdeci
Oliveira esteve ali em casa na semana retrasada a gente tinha um evento lá nos Vianas, mas em relação a esse
acidente que deu lá com o motoqueiro a Mariza achou melhor a gente adiar, comentei do transporte e ele pediu
para que enviasse um ofício relatando a situação aqui eu enviei para ele e ele enviou ao Secretário, vou ler aqui o
ofício dele, solicito ao Secretario que de providencias a cerca do problema de falta de transporte da Escola João
Aquino  do  Município  de  Unistalda  que  vem  enfrentando,  hoje  a  escola  possui  258  alunos  e  desses  50%
dependem do transporte escolar, portanto se faz necessário que haja por parte do Estado uma solução imediata
afim de que esse aluno continue sendo prejudicados pela falta de transporte escolar, aguardamos manifestação,
então está o ofício ele já encaminhou para o Secretário. Também quero parabenizar os colegas que havia uma
situação  muito  grande  de  que  o  Município  havia  se  manifestado  tardiamente  em  relação  aos  transportes
escolares, está aqui o ofício que ele encaminhou na data, registrado e vocês ouviram isso lá na Secretaria que o
erro e a demora foi da Secretaria, ela só informou a SEDUC dia 08 de fevereiro e dia 16 de dezembro ele
receberam o  ofício,  então quer  dizer  ela  tem que culpar  alguém e esse alguém não vai  ser  nós  e  nem o
Município, ela vai ter que assumir essa culpa. Então quero aproveitar também esse espaço para desejar uma
Feliz Páscoa a todos que seja com muita paz.ORDEM DO DIA:Processo Legislativo N�  011/2018. Projeto de
Resolução  Legislativa.  Emenda  Midificativa  a  Lei  Orgânica  Municipal  N�  001/2018.  ASSUNTO:  ALTERA  A
REDAÇÃO  DO  ART.  14,  PARÁGRAFO  ÚNICO  DA  LEI  ORGÂNICA  MUNICIPAL.  Autoria:  Mesa  Diretora.
Aprovado  em  2�  turno  por  unanimidade.  Processo  Legislativo  N�  012/2018.  Projeto  de  Lei  Legislativo  N�
003/2018.  ASSUNTO: ABRE CREDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
UNISTALDA PARA O EXERCICIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Autoria: Mesa Diretora. Aprovado
por unanimidade.  EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. SILVIO BEILFUSS- PP- Volto a esta tribuna, para falar sobre
o problema do nosso transporte escolar, eu estive na parte da manhã na escola Álvaro Martins onde a Diretora
me passou o número de alunos do 6�  ano ao 9�  ano todas as turmas tem vagas para que seja adicionados mais
alunos, somente o 9�  ano que está próximo a ser preenchido, mas as outras turmas ainda tem vagas o que não
impede que os munícipes façam as matrículas dos seus filhos, vou aguardar mais essa semana para tomar



alguma providência em meu nome sobre esse problema por que não da pra continuar assim, um passa para
outro e assim vai, mas na verdade a responsabilidade é de cada um de nós, município e Estado e não é justo que
os nossos alunos paguem a conta, então vou aguardar mais essa semana e na semana que vem se continuar
assim eu vou tomar em meu nome providencias para que essas coisas mudem, não estou conforme com o que
está acontecendo. Queria também aproveitar aqui para desejar uma Feliz Páscoa para cada um dos colegas,
colegas de trabalho diário e deixar uma colocação que nessa Páscoa seja um momento de menos chocolate,
menos carne assada e mais reflexão eu estou tomando pra mim isso, colocar um pouquinho ao lugar de quem
está ao meu lado pra mim R$ 5,00 reais não tem importância mas será que pra pessoa que está ao meu lado os
R$5,00 reais tem o mesmo sentido, então eu acho que o sentido da Páscoa é esse, feliz páscoa a todos.Ver.
JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA- PMDB- Após saudação inicial, quero aqui parabenizar os nossos colegas
pela viagem que fizeram e agradecer a Deus pela volta deles, pelas emendas que eles estão batalhando a gente
tem certeza do trabalho de vocês, dos Deputados de vocês acreditamos que essas emendas vão vir, assim como
a nossa que vai chegar ao nosso Município. Quero falar sobre as estradas que hoje teve gente reclamando das
estradas do Município e reclamaram muito de onde está sendo patrolado, que a patrola está cruzando e largando
pedras grandes nas entradas de campos, propriedades e não estão sendo retiradas, então o pessoal pediu para
que eu falasse quanto isso aí, que quando a patrola deixe limpo as entrada, na minha vila mesmo tem uma rua
que foi feito o calçamento e tivemos que retirar com a mão e ainda está em péssimas condições quanto a
limpeza. Também quero aqui agradecer o colega Beto pelas palavras sábias quanto a Páscoa a gente sabe que
ninguém melhor que o colega Beto para levar essas palavras de conforto, então quero desejar a todos aqui uma
Feliz  Páscoa.Ver.  JOSÉ  LUIZ  SOUZA  DA  SILVA-  PMDB:  Volto  a  esta  tribuna,  para  comentar  sobre  os
transportes,  eu até inclusive fui  lá na Escola Municipal   pequei a vaga para transferir  os guri,  mas também
analisando detalhes se nós não conseguirmos o transporte do Estado esse ano o ano que vem vamos ter que
entrar na mesma batalha para conseguir esse transporte estadual, que se nós transferir os alunos pra escola
municipal, depois fica sem o transporte escolar e o ano que vem está na mesma peleia, quem precisar estudar
aqui vai ter que correr atrás, não vou atribuir culpa pra ninguém mas acho que o Prefeito e o Estado, talvez uns
50% para cada um eu reconheço que o Prefeito lá em Novembro comunicou o governo que ia desistir  dos
transportes,  mas  se  ele  tivesse  feito  uma  reunião  na  Secretaria  de  Educação,  comunicado  aos  pais  da
desistência do transporte talvez começasse nós mesmos trabalhar lá em Janeiro estaria solucionado, mas como
ninguém sabia nada foram ficar sabendo só quando começou as aulas e aconteceu tudo que está acontecendo,
isso há culpa dos dois lados.Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Volto a esta tribuna, para falar ao
meu colega Silvio que eu também nunca vim a esta tribuna me manifestar a respeito dos transporte escolares, sei
do problema que esses alunos estão enfrentando e eu acho que nós Vereadores devemos de fazer alguma coisa
e eu não vou culpar o Prefeito e nem o Estado, mas eu acho que nós temos o dever de fazer alguma coisa vou
dizer aqui a todos vocês, não sei se vai resolver, mas se esse transporte não começar essa semana eu vou
convidar meu três colegas vereadores para nos irmos a promotoria, até quero pedir ao meu colega Ci aquele
documento que ele tem ali que comprova o dia que foi mandado esse documento para a secretaria e vamos fazer
uma denuncia  no Ministério  Público pra eles tomarem as  providencias  por  que eles  tem profissionais  mais
competente nessa área e eu acho que algo tem que ser feito, até deixo o convite para o meu colega Silvio e
todos os colegas vereadores que quiserem participar, mas eu digo aqui nessa tribuna se esse transporte não
começar  essa  semana  eu  vou  convidar  meus  colegas  de  bancadas  e  nós  vamos  a  promotoria  fazer  uma
denúncia, não vou dizer uma denuncia, vamos passar a situação que está acontecendo entre Município e Estado
e acho que eles vão ter que tomar alguma providencia por que da forma que está, os alunos sem transporte
perdendo aula todos os dias não pode continuar, então eu deixo essas palavras aqui nessa tribuna e já deixo o
convite para os meus colegas de bancada pra nos ir a promotoria e lá eles vão ter o conhecimento do que está
acontecendo.  Ver  .  MOACIR NAZARIO- PT:: Volto a esta tribuna, gostaria de dizer para o Vereador Paulinho que
o material que o senhor precisar estará a disposição e também eu lhe oriento que essa denuncia deve ser feita
na promotoria especial de educação em Santa Maria, aqui em Santiago não se aceita isso e lá tem a promotoria
para isso, para dizer também que esses dias deu no Jornal do Almoço em relação ao nosso Município e Rosário,
Unistalda não tem denúncia disso, Rosário já tinha, a promotoria mandou bloquear um valor da conta do Estado
pra fazer o transporte então a partir do momento que for lá, não tem nem o que esperar já tinha que ter ido fazer
essa denúncia para que seja tomada essa providencia, o Tato diz que a culpa o município fez a parte dele e
Santiago também está tendo problemas, eles não transportam a 5 anos e aqui mesmo que o Município não
transporte lá em novembro vai sinalizar de novo no ano seguinte ele vai continuar fazendo ou não, então todos os
anos tem que cobrar da coordenadora da 35�,  por que ela atrasou isso aí, Sobre o poço lá dos Coelhos está
faltando somente a instalação do tripé e colocar a caixa a rede elétrica já está pronta então falta bem pouquinho,
mas eu fiquei sabendo hoje que o tripé já tinha vindo está ainda na escola, tem que levar ele pra lá e resolver
esse problema, queria fazer um pedido de providencias mas como é uma semana curta e até chegar na mão do
Prefeito, pedir para que seja feita uma limpeza no cemitério, há muita visita e é bom que esteja limpo.Ver  ª  .
DIULINDA FERREIRA PIRES: Volto a esta tribuna, para colocar aos colegas que agente acredita que todos nós
estamos ansiosos para superar essa situação que não é agradável pra ninguém, mas que não adianta nós
atingirmos culpa para quem não tem é bem como disse o colega Ci, foi entregue para a Secretaria lá no dia 13 de
novembro eles não passaram para a SEDUC então se tem algum culpado Vereador Tato o culpado é lá na 35�
que  não  fez  essa  colocação  a  tempo,  mas  isso  não  justifica,  nós  queremos  realmente  que  as  coisas  se
organizem e que andem, mas como disse o Vereador Ci lá em Santa Maria e fazer essa denuncia na Secretaria



de Educação, por que se o Prefeito tiver que transportar esse alunos que o faça com segurança, só que não
adianta deixarmos esse problema para o ano que vem por que cada ano vai ser isso, eu coloquei isso para a
Secretaria Maria, que não dava para entender o porque de tanto atraso, Unistalda não é o primeiro Município que
não aderiu mais ao programa e até hoje eles não tiveram organização para saber que no próximo ano vai
acontecer, espero que o próximo ano não aconteça, Santiago já não faz mais parte do convênio e está com
problema também, então para que fique bem claro que está tendo um atraso não sei devido a que, mas tomara
que as coisas se resolvam o quanto antes, todos nós estamos lutando para isso. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada á presente ATA.
Unistalda, 26 de março de 2018.

Ver. MOACIR NAZARIO                                 Ver. GILBERTO VIANA GONÇALVES
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