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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 nº004/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a leitura nominal dos vereadores que irão ou não
fazer o uso da palavra. Ver. PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA- PP: Após saudação inicial, agradeço mais
uma vez à comunidade de Unistalda que esteve cooperando com o risoto beneficente ao senhor Paulinho na
sexta-feira para sua filha que tem que fazer uma cirurgia no olho e mais uma vez quero agradecer a comunidade
que esta sempre ajudando o próximo, agradecer a todos que colaboraram quero registrar em Ata que a
comunidade está sempre ajudando. Agradeço também a comunidade que da mesma forma esteve presente no
Jantar Bingo do Grupo de Dança, não pude comparecer, sabemos que esteve bom deu bom lucro, mais uma vez
a comunidade esteve ajudando e cooperando com as entidades. Também quero agradecer ao Ver. Ci que esteve
nos visitando na nossa festa, o Ver. Beto e a Verª. Diulinda, queríamos agradecer a presença de todos que ali foi
formada a Diretoria da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Unistalda, aonde eu faço parte o Ver. Beto faz
parte, ficando com segundo Vice-Presidente do campo de Unistalda e eu fiquei como Primeiro Secretário da
Mesa Diretora da Igreja Assembleia de Deus, como disse para nós é uma conquista podendo ser outras cidades,
mais foi Unistalda a escolhida para virar campo independente e então fica mais livre para nós trabalharmos, para
levarmos a palavra de Deus à muitas pessoas necessitadas que precisam da palavra de apoio, então eu tenho
certeza que Deus está nos abençoando. Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLI - PMDB: Após saudação inicial,
fez o seguinte pedido de providencia: que seja feita manutenção e troca de lâmpada no poste de luz na esquina
da Rua Protásio Nenê com a rua Neto Finamor. JUSTIFICATIVA: Venho solicitar tal pedido, pois o lugar
encontra-se totalmente as escuras, visto que temos comércio neste local e por se tratar de uma esquina o perigo
fica ainda mais elevado se fazendo extremamente necessária a troca, é só um reforço para o pedido do Ver.
Chico, sei que vou ser atendida em breve. Também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a Igreja
Assembleia de Deus pela campanha que foi feita de sexta até domingo, também parabenizar os colegas Beto e
Chico por fazerem parte dessa nova Diretoria, sabemos da importância que tem a igreja numa cidade, a oração
de uma Igreja ela é poderosa numa cidade, por isso parabenizo também os colegas. Também quero dizer que
estive fazendo caminhada no nosso estádio municipal e vi que agora não é só uma folha de zinco da cobertura
que está com problema agora deve ter umas três que estão, deviam estar frouxas e agora estão bem se
soltando, está bem perigoso então informalmente aqui eu deixo meu apelo para a Secretaria competente, aquilo
ali foi investimento e acredito que não deve se deteriorar assim, é uma cobertura nova para estar no estado que
está, então eu peço uma atenção das nossas autoridades para arrumar logo antes que caia a cobertura e o
prejuízo seja ainda maior. Ver. SILVIO BEILFUSS- PP : Após saudação inicial, parabenizo em nome da Silvania,
o Grupo de Dança pelo empenho e organização do Jantar Bingo que foi realizado no nosso CTG, sábado estava
muito bom com um ambiente bastante acolhedor com diversão estampada nos olhos das pessoas que estavam
ali, diversão no sentido de obrigação e colaboração para apoiar essas pessoas que lutam bastante tempo para
que as coisas aconteçam, está sendo sonhada a bastante tempo mas com certeza vai se realizar com a
colaboração de todos. Também deixar o desejo de bastante êxito a todos os integrantes da nossa Igreja
Assembleia de Deus em nome dos colegas Chico e Beto, pedi que Deus abençoe vocês nessa caminhada, no
meu ponto de vista as coisas vão andar para melhor, vão ter melhora, pois sempre que há uma descentralização
assim mais próximo de quem colabora o lucro é sempre visível, as coisas vão ser bem melhor. Também deixar
aqui meus parabéns, em meu nome a Professora Leda que com muita coragem na terça-feira passada fez uma
manifestação às margens da BR 287, onde estive presente e também o colega Ci também esteve, quero deixar
aqui o meu reconhecimento sem julgamento de dizer quem está certo ou errado, mas os prejudicados com esse
impasse por causa do nosso transporte escolar são os nossos alunos, cada dia que passa a coisa vai ficando

mais complicada, os alunos que estão frequentando as aulas acabam repetindo matéria doa anos anteriores para
não ter um desacompanhamento, então a coisa se andar pra um lado ta ruim se andar pro outro também está
ruim, então quero deixar aqui o meu reconhecimento para a Professora Leda, por ela ter essa coragem de
paralisar sabendo que a Coordenadora iria passar ali, para pelo menos dizer que estamos aqui, nós não somos
obrigados a acreditar em todas as coisas que nos dizem e meteu a cara ali, soube que ela vai ter problemas por
que os alunos saíram da sala de aula, quero deixar bem claro a público que eu estava lá com meu filho e eu sou
responsável por ele, da mesma forma que ela e as outras professoras e funcionárias estavam lá, mas com
bastante atenção,cuidado e responsabilidade que é a obrigação delas e elas fizeram isso com a intenção de fazer
esse chamamento para que prestem atenção e que se organize, sejam quem for o culpado para que essas
coisas não aconteçam mais, então se houver retaliações, eu Ver. Silvio, quero deixar aqui que apoio no for
preciso, no que estiver no meu alcance, para seguir nesta luta para que nossos alunos não sejam mais
prejudicados por esses problemas burocráticos do nosso poder público. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES- PP:
Após saudação inicial, parabenizo os dirigentes da Igreja Assembleia de Deus, na pessoa do colega Beto e
Chico, que me fiz presente no culto o qual estava tudo muito bem organizado e desejar a essa nova Diretoria
muito sucesso, muita sabedoria para conduzir os trabalhos em prol da nossa coletividade que é o povo, que a
gente sabe que vocês trabalham muito bem em prol da comunidade. Também em nome da Silvania, deixar aqui o
meu registro e reconhecimento e parabéns ao Grupo de Dança que estão trabalhando, envolvidos todos para que
as coisas aconteçam da melhor forma possível, teve um jantar bingo estava tudo bem organizado, o nosso
reconhecimento a Secretaria Ruth e aos demais envolvidos os pais e as crianças. Também quero deixar aqui o
meu agradecimento a administração pública pelo evento o qual foi realizado pelo dia Internacional da Mulher,
aqui na Praça Batista Pessota, que me fiz presente a gente sabe que essas coisas todas dão o que fazer ao
Prefeito e Secretaria Ruth e a todos os envolvidos e as pessoas presentes o meu reconhecimento e muito
obrigado. Quero dizer que eu e o colega Ci estivemos em uma reunião do COREDE, onde se tratou de vários
assuntos e um deles que nos chamou muita atenção foi a questão do ISSQN, que é o imposto que retorna ao
município a partir dos cartões o qual os funcionários públicos recebem e que nós aqui no momento não temos
esse retorno, por que a nossa Agência aqui não é uma agência é um posto bancário, o Ver. Ci tanto quanto eu,
estamos envolvidos tem esse sentido que a vinda do ISSQN para o nosso município poderia auxiliar em outras
coisas para os próprios funcionários públicos, então nós estamos juntamente com os Colegas reivindicando para
que senha tenha aqui em Unistalda uma Agência do Banrisul, claro que não temos muita expectativa em
conversa com o rapaz ali ele me disse que precisamos de mais pessoas envolvidas que façam parte do banco
pra que venha uma agência, Capão do Cipó também não tem um agência, no entanto se nos ficarmos de braços
cruzados e não pedir, como os colegas já veem fazendo também, as coisas não acontecem. Também peço a
Janaina para que nos próximos dias reivindique a nossa operadora da Vivo a qual nós já viemos reivindicando
em vários momentos pedindo apoio para que melhore a qualidade do sinal, estamos a mercê deles e se ficarmos
quietos eles vão entender que está bom sendo que não está bom e continuamos com problema do sinal da vivo.
Apresentou o seguinte pedido de indicação, que o Poder Executivo Municipal veja a possibilidade de aumentar o
Vale Refeição aos Funcionários Públicos Municipais. JUSTIFICATIVA: Sabendo da importância do Vale Refeição
no grupo familiar, mas diante do impacto que visa o aumento da alimentação constantemente, é que solicitamos
que o Poder Público estude com carinho essa possibilidade. Esses dias enquanto nosso Prefeito Gilnei estava
presente fui conversar com ele e em conversa solicitei a possibilidade de voltar as horas extras para o pessoal da
Prefeitura e a gente não teve nenhum movimento até então, então a gente está fazendo essa solicitação para
que venha auxiliar de uma forma talvez diferente mas que também venha auxiliar os nossos funcionários públicos
neste momento que a gente sabe que qualquer dinheiro que vier, vem bem. Onde se menciona a coletividade
gostaria de falar ao meu colega Ver. Paulinho que na semana passada ele mencionou que se um Vereador trata
de um determinado assunto deu o entender que os outros não devem se envolver, ou meio que quis se atritar
com os colegas, não atendi muito suas razões vereador, mas quero dizer ao senhor que quando eu me elegi, eu
me elegi para trabalhar sempre que o povo buscar o meu apoio seja qualquer área e qualquer posicionamento
que qualquer um colega esteja envolvido e que for mencionado o meu nome como os demais colegas eu percebo
todos os colegas, não tem um focado em uma direção, geralmente a gente se impõe em prol da coletividade, em
prol de sanar o problema da pessoa que está me procurando, ou a Ver. Roséli, Ver. Ci, Ver. Chico, Ver, Beto,
Ver. Silvio ou Ver. Tato, qualquer um que é chamado independente do assunto eu vejo o coleguismo todo se
envolver em prol da coletividade, é pra isso que nós estamos sendo pagos é pra isso que o pessoal nos busca,
eu quero dizer para o colega que a minha meta é essa até o último dia que estou aqui eleita trabalhando
independente de qualquer coisa, qualquer pessoa que buscar o meu apoio, que buscar minha ajuda eu vou estar
ali presente independente do assunto, por que ninguém é dono de assunto nenhum, nós estamos aqui para sanar
o problema do nosso Município e daí eu não entendo qual é o objetivo Vereador, não sei se não lhe procuram ou
o que está acontecendo, mas também não quero entrar no seu individualismo, eu só lhe peço o seu
entendimento que o senhor não vai barrar os meus trabalhos, não sei se é algo pessoal acredito que não, por que
o Senhor já fez denúncia da minha pessoa, o Senhor quer colocar atrito com os colegas vereadores, mas quero
lhe dizer que não vai conseguir que a minha meta nesse Município, nessa Casa Legislativa é trabalhar para todos
independente de partido e sempre que eu for solicitada independente do assunto, seu eu poder somar e ajudar
podem contar com esta nobre Vereadora que eu sou paga pelo povo para inserir e estar sempre presente e tenho
tempo pra isso, sempre que buscarem a minha pessoa eu vou estar presente dando o melhor de mim para que
eu possa fazer jus ao salário o qual o povo de Unistalda me colocou aqui para defender os seus interesses.Ver.

GILBERTO VIANA GONÇALVES- PP: Após saudação inicial, agradeço aos colegas que mencionaram meu
nome sobre a Igreja Assembleia de Deus, onde a gente compõem a Mesa Diretora, fiquei muito feliz de ficar com
segundo Vice-Presidente de todo o campo que abrange a nossa cidade de Unistalda, sabemos que é uma
responsabilidade muito grande sobre nós, mas sabemos que fizemos isso com muito amor, muito carinho
levando a palavra de Deus aos necessitados e fizemos com carinho esse trabalho que foi colocado nas nossas
mãos. Apresentou o seguinte pedido de providência, que o Poder Executivo veja a possibilidade de criar uma
vaga de estacionamento para idosos em frente ao posto de saúde da cidade. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido
devido ao fluxo de pessoas no posto de saúde, em dia de atendimento os idosos não terem onde estacionar e
muitos terem dificuldade do deslocamento. Faço este pedido visto que nos dias de médico dificulta muitas vezes
o estacionamento para uma pessoa idosa ou deficiente físico e no momento que se criar esta vaga vai facilitar
nossos idosos e também estamos de acordo com nosso estatuto do idoso que deve haver vagas nos
estacionamentos públicos e devemos ver a possibilidade de que seja implantada em nosso Município. Ver. JOSÉ
INÁCIO FLORIANO VIANA- PMDB: Após saudação inicial, deixo meu elogio a Igreja Assembleia de Deus, não
pude me fazer presente fiz o maior esforço não consegui devido a outros trabalhos, mas saibam que sou um
grande admirador da Igreja Assembleia, fiquei sabendo que o Ver. Beto foi promovido na Igreja também meu
primo Zilmar que são as autoridades eclesiásticas, que a gente tem orgulho desejo a vocês cada vez mais
sucesso e que se empenhem sempre, ao colega Chico que também faz parte da Diretoria da Igreja é um membro
que está sempre empenhado no evangélico peço a Deus que ilumine os caminhos de vocês e que continuem
levando a palavra. Ver. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Após saudação inicial, quero iniciar falando mais
uma vez sobre o poço do Rincão dos Coelhos, a semana passada foi comentado nessa sessão que ficou tudo
certo para que quinta-feira fosse instalada a bomba, mas infelizmente não sei o que aconteceu e não foi possível
eu entendo que alguma coisa impedisse que fosse instalado naquele dia, mas eu fiquei sentido pela falta de
informação por que tanto eu quanto o Ver. Ci tínhamos dado certeza para o pessoal lá e não sei qual é o motivo
que não foram e não informaram o pessoal e nem a nós e assim fica ruim trabalhar dessa maneira, além que o
Vereador já tem a fama de não fazer nada, e dessa forma a gente fica maneado, gostaria de que quando
surgisse um imprevisto que fosse avisado. Também quero falar da moção que estamos fazendo para que o
salário dos funcionários seja ajustado em Janeiro, estamos enviando para o Prefeito em nome de todos os
Vereadores, estamos lutando para que isso aconteça pois eu acho merecido que o funcionário entre o ano já com
o aumento que tem direito de receber já no mês de Janeiro para que seja mais proveitoso, acho que o
funcionalismo esta perdendo já que o aumento é pouco ainda se perde meses sem o ajuste, gostaria que o
Prefeito entenda com carinho essa nossa moção. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após saudação
inicial, a respeito dessa moção que esta sendo feita, assinada por todos os Vereadores para o Executivo para
que ele se sensibilize e entenda que o funcionalismo ta perdendo com o aumento que é pago sempre em Maio
acho que se esse aumento for pago em Janeiro o funcionalismo vai ter uma ajuda por que senão vai ganhar meio
ano somente, sei que não tem Lei nenhuma que diga que tem que ser pago em Maio e nem em Janeiro, mas
como o aumento do salário mínimo é em Janeiro acho que não há porque o nosso Prefeito não pagar em Janeiro,
a Casa toda ta empenhada para que isso aconteça e que o nosso Prefeito venha pagar em Janeiro o aumento
acredito que já melhora, não muito mas algo já melhora para o funcionalismo e já falando nisso já estamos perto
de Maio para o aumento do funcionalismo e espero que o nosso Prefeito reconheça o trabalho do funcionalismo e
que tudo está mais caro o custo de vida aumentou e que seja dado um aumento justo para o funcionalismo do
nosso município, sei também que nós aqui da Câmara de Vereadores também temos culpa se o aumento não for
muito, se for muito insignificativo por que somos nós que aprovamos eu acho que se o aumento for muito baixo
acho que nós temos o poder de ajudar funcionalismo pra que esse aumento seja melhor, por que se a Câmara de
Vereadores assim como ela aprova ela desaprova também e pode ter certeza que a nossa Bancada do PMDB é
companheira que se o aumento for muito mínimo a gente vota contra, por que acho que o aumento por ser muito
insignificativo eu acho que o prefeito vai ter que rever a situação e melhorar o aumento, um aumento baixo não
sendo aprovado, acho que nós temos condições de discutir o aumento do funcionalismo, cabe a nós sermos
responsáveis por isso por que é a Câmara de Vereadores dizer se concorda ou não com o aumento e a nossa
Bancada é parceira para que o funcionalismo tenha um aumento a altura, sei que passamos por crise mas como
sabemos que o orçamento do nosso município não diminui e aumentou um pouco, se o aumento for um pouco
mais que o ano passado acho que o funcionário merece. Quero falar nessa sessão sobre o que a Ver ª. Diulinda
se pronunciou a respeito do que eu falei na semana passada, eu tenho certeza que eu não falei o nome de qual
Vereador que vinha na tribuna, no caso se fazer de dono do promovido, o assuntou foi que eu comentei foi a
respeito que quando tem algo pra acontecer no nosso Município tem Vereadores que aqui e falam, elogiam e
comenta, mas só que agora escutando as palavras do meu amigo Tato, como na sessão passada foi prometido
que seria instalada a bomba do poço lá do Rincão dos Coelhos na quinta-feira e não foram e aí tem Vereadores
que já usaram a palavra que ninguém comentou nada, criticando por terem dado a palavra que iam lá fazer o
serviço e ninguém se manifestou a não ser o colega Tato, então eu acho que quando tem algo a acontecer pra
algum Vereador se promover é bem simples de vir aqui nessa tribuna e falar que tal dia vai acontecer isso, mas o
que eu acho interessante é quando tem um problema em uma localidade que a anos não se resolve, como por
exemplo a água lá do Rincão dos Vianas que graças à Deus já foi resolvido, mas passou anos e anos e nunca
um Vereador venho aqui criticar a administração por não ter resolvido o problema, mas quando ta próximo da
obra acontecer tem uns quantos que vem a esta tribuna que falam e elogiam a administração eu não sei se sou
eu que estou errado ou não, mas eu falo quando as coisas boas acontecem e também quando as ruins não

acontecem eu venho aqui e critico também e eu acho que não citei o nome de Vereador nenhum, se a Vereadora
Diulinda se queimou com certeza quem faz isso é ela. Ver. MOACIR NAZÁRIO – PT: Após saudação inicial,
quero iniciar minha fala com uma notícia bem boa, de tantas coisas ruins vem uma coisa boa, graças á Deus
temos que ter fé e acreditar, semana passada eu comentei em relação as emendas que a gente está correndo
atrás onde nós temos duas emendas uma do Deputado Paulo Pimenta no valor de R$ 150.000,00 reais e do
Senador Paulo Paim no valor de R$250.000,00 reais e hoje para nossa surpresa foi depositado na conta o valor
de R$ 150.000,00 reais referente a emenda do Deputado Paulo Pimenta, estou aqui com o extrato e esse
dinheiro é pra compra de uma Pick up 4x4 e vários equipamentos para nossa Unidade Básica De Saúde, então
graças a Deus depende agora só de efetuar a compra dessa emenda, isso é do orçamento impositivo, essas
emendas são garantidas pelos Deputados, estamos acompanhando de perto a emenda do Senador Paim que é
de R$250.000,00 para uma retroescavadeira e que se Deus quiser em breve estará aí também. Apresentou o
seguinte pedido de providencia, que o Poder Executivo Municipal providencie o conserto da cobertura do estádio
Valteron Zanella, adquirida através da gincana do Sicredi. JUSTIFICATIVA: Solicitamos tal pedido, por não
atendimento do pedido feito no dia 30 de outubro de 2017, conforme copia anexo, quando reparo seria somente a
fixação das telhas, sendo necessário agora comprar as telhas que faltam. Então resolvo fazer este pedido
novamente com a cópia do dia 30 de outubro de 2017, já faz bastante tempo na ocasião eu falei com a Secretário
da Educação e Secretário de Obras houve um jogo de empurra, fiz o pedido e até agora passou tantos meses e
nada foi resolvido, nós temos que organizar aquilo até por que quanto mais deixar mais difícil vai ficar. Quero
comentar aqui essa questão da moção que estamos fazendo para o Banrisul o pedido de uma agencia devida
essa questão do ISSQN que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, isso aí são todas as operações
referente a cartão de crédito que acontece por esse Brasil a fora e acaba essa operadoras na cidade que se tem
a sede, acaba que esses Municípios estão entrando na justiça e estão reavendo esses valores dos últimos 5
anos que isso é pago um imposto sobre isso e acaba só o Município onde a empresa tem sede recebendo esse
valor e o Município onde está sendo efetuada a operação não recebe, então acaba prejudicando bastante os
Municípios e para nossa surpresa vimos na reunião do COREDE que Unistalda por não possuir uma agencia
acabada esses valores indo para Santiago, então gera um prejuízo enorme, inclusive Santiago é um dos
Municípios que mais vai receber esse recurso devido a essas cidades que ele abrange e acaba concentrando lá
esse recurso, então peço o empenho de todos os colegas que estão de acordo para nós reivindicarmos que se
abra uma agencia aqui, quero ver se consigo em um prazo bem curto a relação de todas as cidades que o
BANRISUL tem sede para fazermos uma comparação, eles alegam que é muito pequeno, mas já vi cidades bem
menor que aqui que possuem agencias. Quero comentar ainda que a semana passada estive ausente em função
de um curso em Porto Alegre, onde não pude acompanhar de perto a questão do poço que seria para quinta-feira
e ficou decidido então hoje pela manhã falei com o Zeferino e com o Sr. Gordo que me foi dito não foi feito, mas
parece que essa semana será feito até me propus assim como o pessoal a dar uma mão na mão de obra pra que
se resolva esse negócio da água, então vamos tentar essa semana até iria fazer um pedido de providencia mas o
Zeferino achou que não era necessário. Também nesse curso a gente viu lá varias questões inclusive duas da
nossa Lei Orgânica, a primeira delas que vamos ter que fazer uma correção no Art. 54 que fala sobre o
impedimento do Prefeito de não poder se manter no cargo a linha de sucessão nesse caso ele não podendo se
manter no cargo assume o Vice, o Vice não podendo assume o Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara
não podendo segundo no nosso Art. 55 da nossa Lei ele diz que o sucessor seria indicado pelo Prefeito um
servidor da sua confiança, quer dizer se ele já não está mais no cargo está impedido de exercer o Vice também
ele já não manda mais, então nós temos que organizar essa Lei, o sucessor nesse caso seja ou o Jurídico da
Prefeitura se no caso for concursado caso não seja, será o Secretário da Administração para ficar bem claro isso
pra não dar problemas pra nós e a outra questão é do nosso Art. 14 que fala sobre a convocação da sessão
extraordinária pode ser feita pelo Prefeito, Presidente da Câmara e a maioria dos nossos membros, mas na
verdade só quem pode convocar é o Presidente.ESPAÇO DE LIDERANÇA: Verª. DIULINDA FERREIRA PIRESPP: Volto a esta tribuna, para parabenizar os colegas tanto o Tato quanto o Ci que também estão envolvidos
nessa questão do poço lá, que hoje também pela manhã estive lá perguntando ao Sr. Zeferino como estava, por
que nós estávamos no Dia Internacional da Mulher onde tinha alguém envolvido lá e venho perguntar e eu estava
presente e disse que não tinha dado na quinta-feira mas possivelmente na segunda-feira estaria de organizando,
então hoje eu fui ver se as coisas teriam se organizado e ele me disse que ainda não foi possível, mas vai tentar
essa semana. Também agradecer na presença do Sr. Juca, ao Sr. Zeferino e aos funcionários que organizaram a
parada de ônibus próximo ao Sr. Sotero, que a gente vinha pedindo pra administração pública já está
concretizada. E ainda agradecer ao Sr. Joel Bonfim também que venho na quinta-feira organizou ali na frente da
Dona Cleci que eu havia pedindo, mas ainda não organizou em frente a Mercearia Todo Dia, então a gente vai
voltar a entrar em contato com ele e ver o que está acontecendo, por que eles vieram e organizaram um local e
deixaram o outro da mesma forma. E dizer para o colega Paulinho que claro que sim colega, talvez os
Vereadores não quisessem se submeter a falar o que sentiam naquele momento que o Senhor expos sua fala e a
gente só que trabalhar Vereador, trabalhar em prol da coletividade então só lhe peço que se o Senhor não tem
seu tempo disponível em prol da comunidade a gente tem, tanto eu quanto os outros colegas, vários assuntos já
houve dos colegas pedirem e a gente pedir, que independentemente várias pessoas pedem e a gente tem por
obrigação de se envolver no assunto das pessoas, então eu entendo assim deixe nós trabalhar o senhor não tem
que estar se envolvendo e querendo criticar o trabalho dos colegas e sinceramente me senti ofendida por que o
senhor não vai me amedrontar eu vou continuar trabalhando sempre pode ter certeza, de qualquer forma eu vou

estar sempre com o povo como eu já disse tenho tempo, tenho vontade de trabalhar então vamos trabalhar em
prol da comunidade que com certeza nós vamos alem de tudo isso que está acontecendo. ORDEM DO
DIA:Pedido de indicação. ASSUNTO: Que Vossa excelência estude a possibilidade de mudar a data de reajuste
dos funcionários públicos municipais para o mês de janeiro de cada ano. AUTORIA: MESA DIRETORA. MOÇÃO
N 001/2018. ASSUNTO: Que seja providenciada a instalação de uma Agencia do Banrisul no município de
Unistalda. AUTORIA: MESA DIRETORA. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. GILBERTO GONÇALVES VIANAPP- Volto a esta tribuna, para explicar aos nossos munícipes presentes, nosso país, nosso estado e nosso
município é regido através de Leis e o Vereador Paulinho, vou falar sem maldade, o Vereador falou que nós
temos autoridade para derrubar esse projeto de aumento e de repente um maior se for o caso, o aumento ao
funcionário público é de competência do Prefeito, então o momento que nós derrubarmos um aumento pensando
que é muito pouco o funcionário pode acabar não recebendo nada, só quero passar isso, pois de repente o
Senhor pode sair pensando que os Vereadores poderiam nos ajudar e não estão, mas não é de nossa
competência, nós gostaríamos que o Prefeito desse 12% ou mais, mas não é de nossa competência. Ver. JOSÉ
LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB- Volto a esta tribuna, analisando o pedido do Vereador Ci e da Vereadora Roseli
para o concerto das telhas do Estádio, me preocupou por que seria um serviço tão pequeno pra se fazer e faz
tanto tempo já ter sido pedido nessa Casa e até hoje não foi feito, se é um serviço grande que envolve dinheiro,
verba pública aí eu concordo que seja bem analisado, mas um serviço de pequeno porte como esse aí pra o meu
gosto tá muito parado, já deveria ter sido concertado a tempo pra não ficar se agravando a situação, sei que são
umas decisão tão prática mas deve ter alguma coisa que ta impedindo que não se resolva, mas espero que o
poder resolva e faça alguma coisa Ver. MOACIR NAZÁRIO- PT: Volto a esta tribuna, quero parabenizar em
nome do Beto e do Chico pela realização do evento na Igreja, a todos que se envolveram, participaram e
ajudaram, desejo muito sucesso pra vocês nessa nova empreitada que a gente sabe que não é fácil ainda mais
quando se trata de estar a frente de uma Igreja, então a gente sabe da situação de hoje do país, do mundo e do
planeta que está em conflito tudo simplesmente pela falta de amor, carinho e de paciência e a Igreja acredito
ainda ser o melhor caminho, então parabéns por vocês estarem nesta empreitada. Também deixar aqui o
reconhecimento ao bingo, em nome da Silvania, pela organização eu não pude chegar desde o início, por outros
compromissos, mas passei ali quando cheguei e parabéns a todos que se envolveram e participaram. E ainda
deixar aqui os parabéns pelo lançamento do livro em Santiago, onde temos duas escritoras que fazem parte
desse livro que é a Camila que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente e a Aldorete. Sobre o protesto da escola
onde venho a Coordenadora, eu cheguei um pouco depois, a Coordenado chegou em Santiago e fez um B.O,
isso é sinônimo de repressão e autoritarismo, eu ia perguntar a ela se estava se sentindo ameaçada por alguém,
havia pais responsáveis, as professoras não tiraram isso da cabeça delas para estarem reivindicando isso e já
está dando resultado, por que no dia seguinte ela fez toda essa manobra e dali uns dois ou três dias ela mandou
para a escola pra as professoras fazerem um abaixo-assinado, alguns pais assinaram, onde eles teriam hoje uma
reunião em Uruguaiana e ontem a Leda foi lá em casa pegar que a Elíbia pediu várias assinaturas para levar para
essa reunião pra ver se resolve, acredito que não havia nada de irregular ali naquele protesto, estamos em um
país democrático. Também a questão do aumento o Vereador Paulinho sabe, só pra contribuir, se a gente barrar
esse projeto o funcionário não vai ganhar aumento e prova disso é competência executiva, nem pra nossa
servidora aqui nos conseguimos antecipar isso. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Volto a esta
tribuna, realmente o colega Beto e colega Ci tem razão no que eles falaram, é verdade que se nós vetar o
aumento o funcionalismo não vai ganhar mesmo isso é uma realidade, mas o que eu quero dizer é que quem
aprova o aumento é os vereadores o executivo manda o aumento para esta Casa e sem ser votado ele não pode
repassar ao funcionalismo e o que eu quero dizer é que a partir do momento que o projeto chegar nesta Casa e
se o aumento for muito insignitificativo eu acho que os vereadores tem por obrigação de se reunir ir até o
executivo e questionar o porque, só que eu estou falando se for um aumento muito insignificativo vamos supor
bem menos que o aumento do ano passado, eu espero que isso nem seja preciso espero que nosso Prefeito
mande um bom aumento ao funcionalismo, o ano passado já fui muito pouco, todos os anos cada vez mais esta
se defasando esse aumento e a verdade os colegas tem razão, nós não temos o poder de nós fazer esse
aumento, mas nós temos o poder de vetar e se nós não concordar com o aumento nós podemos muito bem
reunir a Câmara e pressionar o Prefeito pra que ele de um melhor aumento ele sabe que todos os anos está
vindo projetos pra Casa pra se criar CC, quero dizer FG, criar cargos então se tem dinheiro pra aumentar
despesa, tem condições pra dar um bom aumento ao funcionalismo. Mas quero também aqui nesse espaço
parabenizar o Vereador Ci pelo trabalho dele, que agora mesmo pelo o que entendi já está com o empenho da
emenda e isso é muito importante por que uma emenda empenhada é recurso garantido. Também parabenizar
os colegas por fazerem parte da Mesa Diretora da Igreja Assembleia de Deus. Verª. DIULINDA FERREIRA
PIRES- PP: Volto a esta tribuna, para falar aos colegas e também ao Sr. Juca que leva ao conhecimento dos
funcionários que nós como Vereadores todos os anos a gente chega aqui nessa tribuna e pede não só o
Vereador Paulinho, mas a maioria dos Vereadores, solicitam sempre para que seja um aumento melhor que
deem o aumento melhor possível que seja dado aos funcionários públicos que todos nós temos essa
preocupação com nosso funcionalismo, mas como os colegas que me antecederam falaram bem, não temos
autonomia Sr. Juca para gerenciar a questão de valores do funcionalismo público do Município de Unistalda, por
que se o colega não tivesse falado, o senhor poderia entender que chegaria aqui, nós barraríamos e voltava lá e
se resolvia a situação, o Prefeito poderia da o aumento que nós quisesse, nós não temos essa autonomia
poderíamos se agíssemos dessa forma prejudicar os funcionários públicos, por que a partir do momento que vai

ficando vocês que estão perdendo aquela questão salarial, mas a gente pede sim com maior carinho e tem
pedido aos nossos gestores que veja a possibilidade de um aumento melhor possível para que vocês tenham um
aumento melhor por que vocês merecem um aumento melhor, mas não adianta nós nos iludir e sair passando
uma propaganda que não é verdade, dizer que nós aqui temos autonomia por que bate no impacto financeiro do
Município e daí noz não temos o direito de gerir essa situação que se trata de dinheiro, mas a vontade de todos
nós eu acredito sim que é o desejo nosso de que vocês tenham o melhor aumento possível e a gente acredita
também Sr. Juca que havendo a possibilidade o Prefeito também não vai ser injusto de dar um aumento muito
pequenininho, a gente acredita assim no nosso gestor agente pode até ir lá para conversar com ele, mas a gente
acredita que ele vai dar um aumento possível de ser dado no contexto geral e normal ao qual estamos
atravessando. Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLI - PMDB: Volto a esta tribuna, para parabenizar o colega Ci
pela emenda somos todos sabedores que ele está sempre lutando pra trazer recurso pro nossa cidade, mais uma
vez parabéns Ci. E também quero dizer que o ditado popular “cada cabeça uma sentença” é bem certo, eu já
acho que essa manifestação foi desnecessária, não deixaria um filho meu ir pra beira do asfalto entendo que é
extremamente perigoso sabendo que foram crianças lá e crianças a gente sabe que um tempo eles estão aqui do
nosso lado daqui a pouco eles já tão lá, é bem difícil de cuidar criança e sabendo que já havia uma negociação
pra este transporte escolar eu entendo que foi bem prematura essa manifestação e também dizer assim que se
manifestação fosse a solução, cada pedido que a gente faz aqui por mínimo que seja, como hoje eu fiz um
pedido que o colega Ci já tinha feito em Outubro do ano passado e não foi feito ali se eu fizesse uma
manifestação atacando o Prefeito ele não ia mais andar nas ruas de Unistalda. Ver. SILVIO BEILFUSS- PP :
Volto a esta tribuna, pra compartilhar um pouco esse assunto que estamos debatendo aqui, primeiramente sobre
esse reajuste que é sempre anunciado no dia 1 de maio nós já estamos aqui nos antecipando e comentando
sobre isso aí, eu acredito que no mínimo esse percentual que foi repassado ao nosso orçamento que é em torno
de 5%, nós tivemos de 5% a 6% em nosso orçamento 2017/2018 eu acredito que o Prefeito nessa margem ele
vai passar aos funcionários por que sabemos que o combustível, por exemplo, 2017/2018 tem um reajuste de
quase 30%, mas ele no meu ponto de vista ele vai cortar em outro pontos menos nisso aí que já está muito
defasado, já está vergonhoso o vencimento dos nossos funcionários municipais eu acredito que no lugar deles
não teria vontade nenhuma de sair pra trabalhar sabendo que depende de um abono para chegar a um salário
mínimo e depois com os descontos é bastante complicado a situação dos Municípios também é complicada mas
eu acredito que ele vai fazer alguma coisa boa aos nossos funcionários, tenho obrigação de acreditar. Pedir ao
colega Paulinho, não gostei das suas palavras colega me senti prejudicado por que o senhor é sabedor que eu já
votei até contra projetos da administração eu jogo no mesmo time eu sou posição, sou situação mas quando tem
que sair contra eu já sai o senhor é testemunha o senhor me diz que os Vereadores da posição saem sempre à
favor, eu não sou à favor disso da mesma forma que não comemorei e não vejo motivo para comemorar esses
encanamentos desses poços 5 anos depois, nós temos motivos a comemorar a perfuração que foi feita que a
Secretaria venho, fez mas não temos motivo e eu estou sempre defendendo o lado que eu acho justo e que
minha consciência manda. Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA- PMDB: Volto a esta tribuna, pra falar sobre o
salário do funcionário público que agente sabe que a muito tempo vem defasado e concordo com o colega
Paulinho falou, que se diminuir um ou dois cargos desses indicado pelo Prefeito, que de R$3000,00 reais esse
dinheiro sendo repartido já vai ajudar grande os funcionários públicos eu acredito que tem como melhorar o
salário do funcionário é só diminuir um ou dois cargos, repartir esse dinheiro principalmente à aqueles que
ganham menos que são os da estrada, da Secretaria de Obras que são os trabalhadores que merecem mais que
a gente sabe que logo que iniciou nossa cidade aqui o funcionário ganhava em torno de R$2000,00 reais e de lá
pra cá venho defasando e hoje está em menos de um salário, então eu acredito que tem como ter esse aumento
só o Prefeito diminuir um ou dois cargos que tem muitos que agente sabe que é desnecessário tá se criando
cargo em época de crise então diminuir esses cargos é o que temos, já falemos outras vezes que continuo
defendendo o funcionário público que tem que ganhar mais e está fácil de se resolver é só diminuir esses cargos
que dá pra dar um bom aumento aos funcionários. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrados os trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada á presente ATA. Unistalda, 12 de março de
2018.
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