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Demais vereadores presentes. Silvio Beilfuss, Diulinda Ferreira Pires, José Inácio Floriano Viana,
José
Luiz
Souza
da
Silva
e
José
Paulo
Souza
Guerra.
========================ATANº004===============================
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 nº003/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a
leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Ver. MOACIR NAZÁRIOPT: Após saudação inicial, apresentou o seguinte pedido de indicação, que o Poder Executivo
providencie junto a Agencia do Banrisul – Posto de Unistalda, melhoria no autoatendimento desta
agencia. JUSTIFICATIVA: Solicito tal indicação, pois tem alguns dias que a Agencia esta com mal
funcionamento, ocasionando reclamação de alguns clientes pela falta de dinheiro na caixa
eletrônica. Estive no Sicredi e convido a todos para a Assembleia que se realizará no CTG Querência
do Pau-Ferro dia 20 de março. Sobre o encontro do Corede em comemoração aos seus 10 anos,
onde um dos assuntos a serem discutidos será a questão dos impostos gerados pelo uso dos
cartões de crédito, que ao invés de ficarem no município acabam caindo onde a empresa possui
sede. Agradeço ao Secretário de Obras, pelo empenho em relação ao poço do Rincão dos Coelhos
que na quinta-feira será instalada a bomba e logo já entrará em funcionamento. Ver. PAULO JAIR
MARQUES DE OLIVEIRA - PP: Após saudação inicial, sobre a questão do Banrisul quero interarme sobre, pois já recebi algumas reclamações. Convido a todos para o Congresso da Igreja
Assembleia de Deus, que passou a ser campo e não mais dependente de Santiago. Agradeço ao
Timóteo, que mesmo estando em férias atendeu nosso pedido sobre a troca das lâmpadas, foram
trocadas algumas e o restante será organizado assim que forem comprados os equipamentos
corretos. Comentou sobre o poço da localidade da Porteirinha, já está muito bem encaminhado e
logo será sanado. Comentou sobre as estradas de acesso ao Inhacoã, foi arrumada só faltando a
retirada de alguns galhos. Parabenizou o Sr. Milton Beck pela realização do grande evento que foi o
rodeio, gerando renda para o município. Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLI - PMDB: Declinou
da palavra. Ver. SILVIO BEILFUSS- PP : Declinou da palavra. Verª. DIULINDA FERREIRA
PIRES- PP: Após saudação inicial, parabenizou todas as mulheres pelo seu dia. Parabenizou o Sr.
Milton Beck pelo grande evento realizado e a todos que de alguma forma participaram. Estive com
o Sr. Joel Bonfim, ao qual havia enviado na semana passada o pedido de providencia, foi passado
que até o fim da semana o mesmo será sanado, ainda sobre a caixa de água da Rua Pedro Coelho,
assim que os documentos e o ofício do Prefeito chegarem até ele será tomada as devidas
providencias. Apresentou o seguinte pedido de providencia, que a secretaria de obras quando for
fazer a manutenção na estrada da localidade de Rincão dos Coelhos, que seja feito o patrolamento
na subida de acesso a residência do Sr. Luiz e Srª. Marlene, sendo que a entrada para chegar até o
local solicitado é na entrada próximo ao Sr. Clarevi Cogo. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido visto
que o local citado que dá acesso a residência do Sr.Luiz necessita de reparos. Apresentou o
seguinte pedido de providencias, que a secretaria de obras ao fazer a manutenção na estrada da
localidade da Porteirinha, veja a possibilidade de colocar tubos, após passar em frente da residência
do Sr. Plinio Ricardo, antes da ponte. Justificativa: Solicito tal pedido visto que devido às fortes
chuvas o referido local não dá evasão suficiente de escoar a água, deixando o local totalmente
alagado, impossibilitando a passagem de veículos automotores e pedestres. Por esse motivo
solicitamos que seja colocado a tubulação no local citado o mais breve possível. Sobre o poço do

Rincão dos Coelho, já existe a caixa de água e as mangas que logo já estarão em pleno
funcionamento, agradeço ao Prefeito e ao Secretário de Obras pelo empenho. Ver. GILBERTO
VIANA GONÇALVES- PP: Declinou da palavra. Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA- PMDB:
Após saudação inicial, parabenizou todas as mulheres pelo seu dia. Desejou as boas vindas ao novo
Pastor da Igreja Assembleia de Deus, que tenha êxito no seu trabalho. Ver. JOSÉ LUIZ SOUZA
DA SILVA- PMDB: Após saudação inicial, apresentou o seguinte pedido de providencia, que seja
feito um patrolamento e cascalhamento, na estrada dos Carneirinhos até Vila Seca,
JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, porque tem muitos buracos e há trechos que está praticamente
intrafegável. Estive com o Prefeito sobre a lixeira na localidade da Cantina Vermelha, será
buscada a possibilidade de que seja estendida a coleta até esta localidade. Sobre o poço do Rincão
dos Coelhos cabe a todos nós dar um pouco de ajuda, ainda com o Prefeito comentei sobre o
aumento no salário dos funcionários será estudada a possibilidade para
o mês de Fevereiro.
Deixo registrado ao Secretário de Obras para que seja feita a manutenção da estrada próxima a
Sr. Maira Vicentainer até a localidade da Pedra Roxa. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRAPMDB: Após saudação inicial, sobre o vazamento na caixa, agradeço ao Vice-Prefeito pelo trabalho
que foi realizado, a caixa está cheia economizando energia. Trago uma notícia desagradável sobre a
emenda de R$ 95.000,00 reias que seria destinada para Secretaria de Saúde, realmente está sendo
devolvido este recurso, visto que seria destinado para compra de equipamentos e ampliação, foi
pedido pela Secretaria que fosse essa a destinação, porém nesse meio tempo foi conseguido outro
recurso que não nos foi passado, a parte, a Vereadora Diulinda comentou, ouvi falar que já havia
este recurso da Senadora Ana Amélia, Vereador Paulo continuou, a falha foi da Secretaria, pois já
havia sido ganho o recurso e não nos foi comunicado, sendo que se tivéssemos sido comunicados
poderia ter sido alterado o objetivo da emenda, mas infelizmente não foi possível e essa informação
de que já sabíamos é mentirosa. ESPAÇO DE LIDERANÇA: Verª. DIULINDA FERREIRA PIRESPP: Volto a esta tribuna, para falar ao Vereador Paulinho que não possuo o hábito de mentir, posso
estar equivocada, irei buscar a informação correta, mas sei que foi pedido para que não fossem
comprados equipamentos, mas que fique bem claro que não tenho hábito de mentir e se o senhor
tem é problema seu e que quando se pensa do outro propriamente já tem o dito. Ver. MOACIR
NAZÁRIO - PT: Volto a esta tribuna, para parabenizar a todas as mulheres pelo seu dia, deixo o
meu reconhecimento também lamento pela questão da mulher ser inferior ao homem, visto que
todos somos iguais. ORDEM DO DIA Processo legislativo Nº 008/2018, PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 001/2018, ASSUNTO: DISPÕE SOBRE A TOMADA E JULGAMENTO DO PROCESSO
DE CONTAS DE GOVERNO DOS ADMINISTRADORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE UNISTALDA,
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. Autoria: PODER LEGISLATIVO. Aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÃO PESSOAL:Ver. SILVIO BEILFUSS- PP- Volto a esta tribuna, sobre o comentário
do Vereador Paulinho, comentei que esta emenda era de construção com a intenção de mostrar
minha tristeza pela perda do recurso. Estive junto com a saúde e foi falado que deveria ser
mudado. Ver. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB- Volto a esta tribuna, para pedir que os
colegas votem à favor do aumento salarial dos funcionários, peço o apoio de todos, o prefeito se
mostrou bem interessado. Parabenizo as mulheres pelo seu dia, fico triste pela ideia de
inferioridade em relação ao homem, todos somos iguais. Ver. MOACIR NAZÁRIO- PT: Volto a
esta tribuna, sobre o poço no Rincão dos Coelho, me sinto em parte responsável de como está o
encaminhamento do mesmo, devemos ir atrás dos competentes não ficarmos quieto somente
esperando. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Volto a esta tribuna, para parabenizar as
mulheres pelo seu dia. Parabenizo também o colega Ci por todo seu empenho na idealização do
mesmo, pois muitos vereadores só sabem falar e valorizar quando a obra já está por ser finalizada.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente
sessão e que fosse lavrada á presente ATA. Unistalda, 05 de março de 2018.
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