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===========================Nº019============================ 
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 das Atas nº 18/2018, aprovadas por unanimidade. Foi feita a 
leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Ver. JOSÉ INÁCIO 
FLORIANO VIANA-PMDB: Após saudações iniciais, venho a esta tribuna pra falar dos debates que 
nós temos feitos nesta Casa e dizer aos senhores e senhoras dizer que eu tenho perdido muitas 
horas de sono pensando nas coisas certas e erradas, comentei um dias desses com meus colegas 
de trabalho de algumas vezes eu acordar às 11 horas da noite e levantar 4 horas da manhã por não 
conseguir dormir pensando no que se faz de certo e o que a gente faz de errado, todos nós somos 

pecadores então a gente faz muita coisa errada, quero dizer para os colegas que eu, vou falar da 
minha pessoa, que eu nunca fui falso eu acredito, não sei o que imaginam de mim, mas de verdade 
assim eu nuca fui falso com os colegas aqui dentro procuro não ser falso aí fora na rua com 
ninguém posso dizer que me dou bem com todo mundo, procuro fazer as coisas certas mas 
algumas vezes a gente faz as coisas erradas,  eu tenho certeza que eu faço, nessa parte política 
quero dizer pra vocês tenho certeza que aqui dentro desta Casa eu procuro fazer o meu trabalho 
todo transparente e sem ser soberba a gente sabe também que a soberba e a falsidade nos 

encaminha pro inferno, então a gente procura fazer as coisas certas, se algum dia eu errei com os 
colegas que estão aqui presente eu quero pedir perdão,faz tempo que eu venho tentando conhecer 
a palavra frequentando as igrejas evangélicas naquela intenção de um dia eu me batizar, mas que 
quero ter certeza daquilo que eu vou fazer,se que fosse batizado hoje eu estaria nessa Casa 
trabalhando do mesmo jeito que estou, defendendo as coisas certas e aquelas coisas erradas que 
passam por aqui a gente tenta fazer com que as pessoas entendam que ela está errada e aquilo 
que venha a beneficiar a todos de uma maneira coletiva a gente está sempre a favor daquelas 

pessoas que vão se beneficiar,que mais uma vez, sem me prolongar muito, pedir perdão a todos e 
dizer pra vocês que podem contar comigo e se um dia eu errar pode chegar em mim, na rua ou 
qualquer lugar e me chamem atenção que eu estarei pronto pra ouvir porque eu tenho a humildade 
desde de o tempo de criança o meu pai e mãe ensinaram,pra que eu seja humilde e muitas vezes a 
gente ouve aquela frase que a gente tem que ser humilde pra não ser humilhado, então que quero 
deixar aqui essas palavras pra vocês que não fiquem pensando o mal de mim,porque eu tenho 
certeza na minha pessoa daquilo que eu faço pra que mais tarde eu não venha a ter 

arrependimentos.VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Após saudações iniciais, quero 
iniciar parabenizando o nosso Presidente pelo seu aniversário, desejar que Deus abençoe e que lhe 
de tudo que o Senhor deseja a ti e tua família que sejam abençoados por Deus, porque vocês 
merecem, de coração. Sobre o que o Vereador Beto falou na semana passada, não entendi o que 
ele quis dizer,quando disse que faz 20 anos que estão no poder e tem certeza que vão nos ganhar 
de novo,não entendi o que ele quis dizer, se quis nos intimidar não vejo razão de nós temer derrota 
porque nós já somos acostumados a perder, acho que quem tem que temer é quem está no poder 

porque está mais perto de uma hora ser derrotado, então se foi isso que o Vereador quis dizer eu 
entendo dessa maneira e também nunca provocamos ninguém aqui sobre vitória e derrota,acho 
que na bancada do PMDB ninguém falou nisso, entendi que o que o Vereador falou foi pra nos 
humilhar,mas isso Deus sabe da verdade e do que pode fazer.Ver. JOSÉ PAULO SOUZA 
GUERRA- PMDB: Após saudações iniciais, quero parabenizar nosso colega Ci que está 50 anos, 
meio século colega é bastante eu também já completei essa data,que o Senhor possa ser muito 
feliz, tenha muita saúde, muita paz  e que Deus continue abençoando sua família sempre, 



independente do nosso trabalho o senhor tem um amigo que pode contar,mais uma vez eu digo 
que aqui nesta tribuna eu defendo o meu trabalho político e não misturo amizade de fora com 
nosso trabalho. Quero parabenizar a Geci que na semana passada também estava de aniversário 
que é uma pessoa que eu quero muito bem a gente convive há bastante tempo junto, desejar a ela 
muita saúde, paz, alegria e que Deus também possa continuar abençoando ela e a família dela 

sempre. Apresentou o seguinte pedido de providência, que seja feito o cascalhamento  
patrolamento que dá acesso à localidade de Juvêncio Machado. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, 
pois encontra-se em péssimo estado de conservação. Estou fazendo este pedido,eu mesmo passei 
naquela estrada semana passada também tive reclamação dos moradores que usam aquela estrada 
e está muito feia, tem buracos e poças com água e precisa de um reparo eu acho que só 
patrolamento não adianta, vai piorar naqueles lugares que tem aqueles buracos vai tirar mais e 
cada vez piora eu acho que tem que ser feito um cascalhamento pelo menos naquelas partes que 

temos desníveis na estrada para dar uma melhorada até acredito que bem patrolamento melhor 
seria fazer um cascalhamento e emparelhar, patrolar estrada no inverno é jogar dinheiro fora, mas 
acredito que alguma coisa tem que ser feita pela aquela estrada ali e outras estradas também do 
nosso Município que se encontram com problema. Sobre o que foi dito na sessão passada, já que 
meus colegas puxaram o assunto, porque o nosso colega Beto Viana se dirigiu a mim, fiquei 
pensando quando ele disse que foi prejudicando por uma denuncia, um pedido que eu fiz pra ele 
pra que ele largasse uma sobrinha dele aqui desse Poder Legislativo, mas acho meu colega Beto 

Viana que o Senhor não foi prejudicado, o Senhor não deveria ter contratado, vou ser bem sincero 
com o Senhor nós da Bancada do PMDB em todo esse tempo nesse Poder Legislativo como 
Vereador nós nunca podemos contratar ninguém de parente pra trabalhar aqui e a gente até nunca 
pediu porque sabe que não pode e é ilegal, o Senhor fez uma contratação que não deveria e o 
Senhor vem aqui nessa tribuna dizer que foi prejudicado, o Senhor não foi prejudicado na verdade 
nem deveria ter contratado por que é ilegal. Eu também acho que quando o senhor se referiu da 
minha frieza em dizer que nós matamos e choramos no velório, eu é que me admiro porque tenho 

certeza que no fundo do coração de alguns colegas não estão triste com o que está acontecendo 
com a minha colega Diulinda isso sim eu considero matar e chorar no velório, se fosse da nossa 
parte até, nós somos adversários foi eu que entreguei a informação ao Ministério Público até podia, 
mas quem dentro do coração está feliz com o acontecido aí sim é matar e chorar no velório. Ver. 
MOACIR NAZARIO- PT: Após saudações inicias, apresentou o seguinte pedido de providencia, que 
o Poder Executivo Municipal providencie a pintura das faixas de segurança nas ruas da cidade, 
principalmente nas que estão localizadas em frente os portões da Escola Estadual João Aquino. 

JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, porque as faixas de segurança estão sem visibilidade e já foi 
feito o pedido conforme cópia anexo, na sessão do dia 14 de maio de 2018. Esse pedido as 
professoras da escola já pediram, estou reforçando e falar com o pessoal lá da Secretaria de Obras 
pra ver se toma providencia porque já não existe mais faixa. Quero lembrar a todos sobre a 
Consulta Popular que começa amanhã, queria pedir o apoio de todos pra que a gente consiga uma 
boa votação tentar mobilizar o máximo pras demandas que nós temos ali, não podemos concentrar 
tudo em uma só, pra que nenhuma fique sem voto se não a gente acaba não ganhando nada. 

Também quero deixar aqui os reconhecimentos a toda a organização pela realização da festa Junina 
da escola João Aquino, estava tudo muito bem organizado. Na Cantina Vermelha no sábado 
também teve uma festividade na qual a gente participou muito bem organizada deixar aqui o 
reconhecimento e parabéns a todos daquela comunidade e os organizadores. Hoje pela manha 
tivemos uma reunião do Meio Ambiente ali na Secretaria de Educação aonde há uma preocupação 
muito grande com os materiais recicláveis e quanto ao lixo dos nosso Município, pra que seja feita 
ações que evitem um pouco tanta poluição em nosso Município, também foi comentado ali que no 
dia 09 vai ter esse caminhão pra coletar essa geladeiras, fogões, freezer essas coisas que a gente 
não tem onde descartar e também uma coleta pelo interior e vão definir os pontos de coleta em 
todas as localidades e aqui na cidade o caminhão também vai passar pra trazer até o ponto de 
coleta então aproveitar pra gente fazer uma limpa em nossa cidade mandar esse material embora, 
quem souber que tem televisão velha, computador já pode levar para o Meio Ambiente frisando 
bem que não é lixo, como pneu essas coisas, são eletroeletrônicos essa linha branca tudo, 
geladeira,fogão, freezer, aspirador de pó, microondas então toda essa linha é só trazer que o 

pessoal vai mandar embora, também a questão das lixeiras que vão ver alguns pontos estratégicos 
pra distribuir umas lixeiras. Também se comentou e vamos ver com os colegas pra estudarmos 
uma Lei que puna quem jogue lixo na beira das estradas, efetuar uma Lei que se conseguir 
identificar ou que se tenha testemunha que saiba quem foi que tenhamos uma Lei que faça pelo 
menos juntar e pagar em serviço comunitário pra evitar que não se tenha cada vez mais lixos. 
Ver.PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA-PP: Após saudações iniciais, quero iniciar a minha 
fala parabenizando o Vereador Ci pelo seu aniversário que Deus possa abençoar grandemente a sua 



vida com muita saúde e paz com sua família. Parabenizar a nossa colega Geci que no sábado 
esteve aniversariando que Deus abençoe também em nome de Jesus. Quero também agradecer a 
comunidade Unistaldense que cooperou com a Festa Junina da Escola João Aquino eu como Vice- 
Presidente do CPM da Escola agradeço a comunidade em geral que nos ajudou nessa festa Junina 
vendemos bem o risoto, dando um bom lucro. Na terça-feira tivemos uma reunião da Feira do 

Livro, onde não pude estar presente, mas já foi escolhido o nosso homenageado o Sr. Álvaro 
Martins e também a nossa Patrona a Sr. Ana Zanela, dona Ana pessoa que tudo já conhece. Quero 
mais uma vez agradecer a comunidade Unistaldense que mais uma vez ajudou, domingo estivemos 
realizando um risoto beneficente para a Dona Preta. Queremos parabenizar a Patronagem do CTG 
Querência do Pau-Ferro, que foi feita a eleição e ficando novamente a Aldorete como a Patroa do 
CTG onde já fez uma baita inovação e com certeza vai continuar fazendo muitas coisas em prol 
deste CTG. Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB: Após saudações iniciais, venho a esta 

tribuna para lembrar os meus colegas Vereadores do meu pedido de informação que ainda não foi 
respondido, não sei o motivo ainda, lembrar vocês que faz algumas semanas ou não sei se já não 
faz mais de um mês que eu fiz o pedido à nossa administração pra sabermos mais sobre a nossa 
creche,sobre a reforma do prédio, se já se tem prédio ainda não sabemos nada sobre esse assunto 
e é de responsabilidade nossa saber tudo pra passar para a população que é quem deseja saber, 
quem vai ser beneficiada, essas mães que tem a pressa de ter a creche aqui, quem sabe a 
administração não teve tempo alguma coisa desse tipo aconteceu pra eles não terem ainda me 

respondido os meus questionamentos. Sobre a Consulta Popular é muito importante para o nosso 
Município, participarmos quanto mais pessoas votarem melhor será, muitas conquistas já tivemos a 
partir da consulta popular e continua de grande importância porque sempre é adquirido alguma 
coisa para o nosso Município e quanto mais adquirimos melhor, somos uma cidade pequena de 
pouco orçamento e sempre dependemos e precisamos desses valores da Consulta Popular seja pra 
onde for será sempre bem vindo. Ver. SILVIO BEIILFUS-PP: Após saudações inicias, queria 
parabenizar o colega Ci pelo seu aniversário hoje e na sexta-feira se Deus quiser vamos estar todos 

juntos comemorando de uma forma mais ampla, mas queria aproveitar esse espaço e te desejar 
muita saúde, paz pra tua família de coração porque tu és um cara merecedor, que Deus continue 
iluminando teu caminho. Sobre o caso da colega Diulinda queria pedir aos colegas, um pedido meu 
tenho o direito de fazer esse pedido, pra deixar que as coisas aconteçam, Deus sabe o que vai ser 
feito e acredito que não soma nada pra nós, continuarmos nessa discussão  porque não somos nós 
que temos que decidir isso e a gente vai mexendo em uma ferida que vai ferindo e não vai 
cicatrizando, agora mesmo eu não gostei das palavras do colega Paulinho falando do “interior do 

coração”, senti que suas palavras podem ser para mim também eu acho que não soma nada, 
temos que parar de tentar adivinhar o que se passa dentro do coração de cada um,me perdoa se 
eu estou errado colega,mas só queria pedir assim colega que nós deixássemos as coisas acontecer 
de uma forma natural que vá se sobrepor a justiça com certeza. Parabenizar a colega Roséli pelas 
suas colocações num assunto bem diferente,uma preocupação com esse pedido eu também me 
preocupo por esse prazo já estar bastante grande, já foi feito esse pedido não sei porque não foi 
respondido ainda, mas isso é de bastante importância esse questionamento temos que levar aos 

nosso munícipes, então parabenizar no meu ponto de vista por essa forma de se fazer política. 
Sobre a Consulta Popular que nós sabemos que temos muitos eleitores nossos, familiares que estão 
em outras cidades eu mesmo tenho meu filho, gente que tem direito ao voto aqui em Unistalda e 
esta fora então eu acho que nós temos que fazer um trabalho nesse sentido pra que se concentrem 
nessas demandas, mas acho que deve partir de nós irmos atrás pra que não fique perdido esse 
voto, Ver. Diulinda à parte: nesse momento o orçamento participativo desse ano precisa-se da 
assinatura das pessoas. Ver. Silvio: bom eu não estou bem a par ainda porque esse ano não fiquei 
diretamente nessa parte aí, vou me empenhar mas independente tem que ser feito algo por nós 
aqui temos que tomar a frente e buscar o que tem que ser buscado para que esses votos de 
concretizem que venham a somar.Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES – PP: Após saudações 
iniciais, apresentou o seguinte pedido de providência que a Secretaria de Obras providencie, uma 
luminária em frente a residência do Srº. Manoel Jorge no Recinto Ferroviário e em frente a 
residência da Sr. Maria Carlota Resmim, na Rua José Plínio Ribeiro as margens da BR 287. 
JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido em vista que ambos os lugares denominados encontram-se às 

escuras necessitando de luminárias. Quero fazer uma informação ao colega Paulinho sobre a 
estrada na Localidade De Juvêncio Machado uma localidade que vem sempre pedindo pra que seja 
feito o cascalhamento eu entrei em contato com Sr. Zeferino e ele me passou que a principio is 
fazer a semana passada que ele estava em Cândida Vargas fazendo algum trecho e deixou Juvêncio 
Machado que seria feito essa semana, mas não foi possível devido ao mal tempo, mas que a partir 
de amanhã estará lá naquela localidade organizando e fazendo o que será de necessidade. Também 
quero pedir que a Silvânia encaminhe até a Rádio Santiago que eu estive em Cândida Vargas e lá 



várias pessoas colocaram que o jornal falado não está sendo possível ser escutado porque o 
memento que a AM mudou para a FM ele perderam o contato daí não consegue escutar nem na AM 
nem na FM e também algumas pessoas ali na ponte do Iguariaçá estão passando por esse mesmo 
problema então  solicitar que informe a eles o que está acontecendo em umas localidades do nosso 
Município. Quero parabenizar colega Vereador Ci pelo seu aniversário que Deus abençoe, com 

muita saúde, muita paz e alegria à funcionária Geci também que Deus esteja sempre derramando 
as mais ricas bênçãos sobre a sua casa e sua família. Sobre o processo ao qual estou respondendo 
que não é segredo pra ninguém, mas acho que é bem importante o Vereador Paulinho faz questão 
ele e o advogado dele Julio Prates de estar sempre divulgando e continue fazendo isso Vereador eu 
não me oponho, mas também queria que o Senhor divulgasse ao Ministério Público do Estado está 
investigando algumas candidatura de mulheres que não tiveram votos no Rio Grande do Sul e que 
aqui em Unistalda é um dos Municípios que está sendo investigado e consta aqui claramente que se 

confirmada a fraude alem de denunciar os responsáveis pelo crime de falsidade ideológica eleitoral 
os membros do Ministério Público Estadual podem propor ação de investigação eleitoral e 
impugnação do mandato eleitoral contra os candidatos homens da legenda partidária que tenham 
se beneficiado de ilegalidade. Quero dizer ao colega que ele é tão transparente e correto nas suas 
ações, que informa ao Ministério Público Estadual,vá lá em Santiago informe que Unistalda ocorreu 
tal fato que é do seu partido PMDB, aí o Senhor vai provar que é uma pessoa correta, porque 
pimenta nos olhos dos outros é colírio pros seus. Agora o Senhor é correto mesmo¿ Vá ali e informe 

o Ministério Público, faça essa informação particular, o Ministério Público simplesmente vai 
investigar, que se o Senhor já tivesse feito isso talvez o Senhor como Presidente do partido não sei 
se estaria aqui hoje pra fazer tanta conclusões, querer tanto que eu perca o meu mandato e eu não 
fiz isso Vereador, poderia ter feito, eu não fiz e acredito que não farei porque eu não quero que 
ninguém perca o seu mandato porque acho injusto, porque problemas todos tem, errar todo mundo 
erra, agora mal intencionado igual ao Senhor, me desculpe e outra não queira me colocarem 
choque com os colegas Vereadores, é a segunda ou terceira vez que o Senhor vem nessa Casa e 

tenta colocar os colegas em choque comigo. Qual é a sua vontade¿ Qual é o seu desejo¿ Eu não 
consigo lhe entender para que tanta ganância, tanta perseguição! Vereador Paulinho me largue! Vá 
fazer o que eu estou lhe dizendo, que o Senhor diz que é uma pessoa tão correta que está sempre 
procurando fazer o correto, vá fazer o seu papel,vá lá no Ministério Público e diga que os 
Vereadores do PMDB, que tem uma pessoa a qual concorreu e não fez nenhum voto, mas que 
votou na política e depois o Senhor me de o resultado, antão aí sim o Senhor vai me convencer que 
és uma pessoa correta e que só faz o que é correto, diante disso Vereador, colírio nos olhos dos 

outros é pimenta nos seus. Aí eu quero ver o senhor provar do próprio veneno que o Senhor lança, 
mas dificilmente o Senhor vai fazer isso eu tenho certeza que não vai fazer isso. E acredito até que 
a gente é muito omisso em não fazer pra que o Senhor pague com a mesma situação, mas 
infelizmente a gente não é disso Vereador, infelizmente ou felizmente, porque posso lhe dizer uma 
coisa, graças a Deus deito e durmo bem tranquila porque eu tenho certeza que eu nunca tentei 
prejudicar ninguém, nunca tentei tirar o mandato de ninguém o qual eu acho que é justo, todo 
mundo se elegeu justamente, trabalhou honrosamente por um erro talvez, uma coisa fatal que 

qualquer um pode acontecer como aconteceu comigo, ser eu a denunciante e ficar que nem o 
Senhor tão   popular quanto o seu advogado Julio Prates, que é uma pessoa pública bem sucedida, 
o Senhor está muito popular por denuncismo o Senhor só denuncia, então faça mais essa denuncia 
Vereador Paulinho que aí o Senhor vai ganhar todas as fichas e o meu reconhecimento. Ver. 
GILBERTO VIANA GONSALVES– PP:  Após saudações inicias, quero parabenizar o Vereador Ci 
pelo seu aniversário e também a colega Geci funcionária desta Casa quero deixar um versículo 
bíblico de Deuterônimo que diz o Senhor te abençoe, te guarde, que o senhor faça resplandecer o 
seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que guarde tua casa e tua família. Quero lembrar os 
colegas da importância da Consulta Popular para o nosso Município a votação, o empenho da 
comunidade nós temos quatro demandas a serem escolhidas e é uma oportunidade aonde o povo 
tem uma participação de escolher aquilo que acha melhor para o seu Município, muito importante 
quanto mais voto, mais participação melhor pra nós munícipes de Unistalda e para que esses 
recursos possam chegar ao nosso Município através de cada um dos Senhores e Senhoras dando o 
seu voto de contribuição também para o nosso Município. Quero explicar ao colega Tato as minhas 

referencias que falei, o Senhor não entendeu que eu falei que o povo aí fora que as vezes então 
não sabe fazer as devidas escolhas, o que os colegas falaram que tem que haver oposição porque 
no meio de tantas coisas erradas que tem que ter oposição pra trazer a tona. Eu digo que no meio 
de tantas coisas erradas, como que a população está sempre escolhendo os administradores, 
gestores desta Casa então quem não está sabendo fazer a escolha é a população, não a realidade 
que o colega disse, município pequeno se houvessem tantas coisas  como é falado haveria as 
respostas nas urnas e as respostas são sempre as mesmas, sempre estamos ali o povo entende 



que é um trabalho sério, digno e de respeito, com dedicação  muitas vezes com as coisas curtas 
por isso eu admiro o nosso gestor até mesmo quando ele  não dá um aumento muito grande, mas 
ele não dá o passo aonde não pode alcançar não adiantaria dar um aumento de 10% para o 
funcionalismo e no terceiro mês não ter para pagar, então eu admiro a matemática, a forma que 
trabalha mas sempre procurando fazer o melhor pelo nosso Município e aí temos as respostas nas 

urnas como falei em 2020 eu acredito no trabalho e na competência de cada colega, de cada 
trabalhador, cada secretário vamos continuar fazendo um bom trabalho e as respostas virão. 
ESPAÇO DE LIDERANÇA: Ver. MOACIR NAZARIO-: Volto a esta tribuna, apenas pra comentar 
um pouquinho sobre a consulta popular que é bom acentuar aqui que estamos tendo bons 
resultados da consulta,nós temos o veículo da brigada de R$ 110.000,00 reais promessa que 
chegue antes das eleições, mas se não chegar já está garantido, temos também em torno de R$ 
100.000,00 reais para as estradas e sinais, temos aquela construção que está acontecendo ali no 

parque exposições que já é de consultas anteriores, então vale a pena a gente ir atrás isso é um 
dos programas bons do governo, porque a gente aqui na ponta indica o que a gente quer e não eles 
lá mandam o que a gente muitas vezes não precisam e acaba não ocupando do Município.Também 
quero deixar aqui o meu reconhecimento a toda a patronagem do CTG Querência do Pau Ferro a 
qual foi eleita semana passada, não teve outra chapa foi por aclamação então,continua a Aldorete 
como Patroa e deixar a eles o meu reconhecimento pelo trabalho e também estou a disposição para 
o que precisar. Quanto ao pedido da colega Roséli vamos ver o que está acontecendo, tomar 

providencia eu acho que isso é uma preocupação de qualquer Vereador aqui nesta Casa e até 
porque não se pode esconder nada de ninguém e isso é uma coisa que nos interessa também então 
nós vamos providenciar para que chegue até as suas mãos esta informação. Quero agradecer as 
palavras dos colegas, dizer que eu me sinto muito feliz em chegar até 50 anos, com saúde, família 
e toda essa trajetória que muitas vezes não foi fácil,mas se chegando com coragem estou muito 
grato por Deus ter me concedido até aqui.ORDEM DO DIA: Processo Legislativo nº 024/2018. 
Projeto de Lei Executivo nº 011/2018. ASSUNTO: RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, COM A FINALIDADE DE CONSTITUIR 
CONSÓRCIO PÚBLICO DENOMINADO CONSÓRCIO FAMURS. Autoria: Poder Executivo. Discussão a 
favor Ver. Silvio Beilfuss: Volto a esta tribuna, pedi vistas a este projeto na semana passada me 
coloquei a par do que ele representa e até andei vendo informações para os nossos munícipes, 
nesse projeto a nossa administração pede autorização nossa pra constituirmos esse consórcio 
público denominado consórcio FAMURS, eu fui atrás do que ele significa, pedi vista até para ter um 
conhecimento suficiente sobre o que vai nos trazer esse consórcio, então fui até a assessora 

Jurídica que me passou todos os benefícios que o Município de Unistalda vai ter, ele é um consórcio 
semelhante ao consórcio que a administração pública tem com a DPM que presta informações na 
parte jurídica ao nosso Município. Esse consórcio da FAMURS, nós fomos um dos últimos a fazer 
parte estão pedindo pra que entremos,vai nos auxiliar nas compras, licitações e contratos inclusive 
é com esse tipo consórcio auxilia em ações como foi feito a venda da folha de pagamento do 
funcionalismo ao Banrisul, foi uma negociação comum valor bem significativo nas contas do nosso 
Município com auxilio desse consórcio e sem custos, já é dentro dos valores divididos as associadas 

ao consórcio, então vai ser sem custo e trás bastante vantagens ao nosso Município. Aprovado por 
unanimidade.  EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA: Volto a esta 
tribuna, pra dizer pra minha colega Diulinda que sem ser nessa última eleição,mas na anterior teve 
candidata do partido progressista que não teve nenhum voto e pelo o que eu sei ninguém 
denunciou e só pra lhe lembrar essa candidata nossa sem voto, que a Senhora está com esses 
papéis nas mãos já foi ouvida até na Polícia Federal, não sei se foi denuncia ou não, mas o processo 
já existe ela já deu depoimento, então nós não estamos preocupados e se o partido do PMDB fez 
coisa errada ele vai pagar e tem que pagar assim como tudo que está errado, não podemos passar 
a mão em cima, então minha colega Diulinda eu não tenho intenção nenhuma de andar me 
pronunciando sobre o seu nome, como o colega Silvio pediu eu não faço interesse nenhum porque 
tudo que eu disser aqui e tudo que a Senhora me disser nada vai resolver esse caso aí não diz a 
nós resolvermos a situação eu acho que não resolve nada nós podemos gritar e espernear que nós 
não vamos resolver nada,o que foi feito tá feito. Quero Vereadora Diulinda lhe lembrar que  a 
senhora fala tanto que eu sou o culpado do que aconteceu com a Senhora,mas um dia a Senhora 

vai saber quem foi os verdadeiro culpado do que aconteceu com a Senhora, aí a Senhora vai dizer 
“bah! Mas não foi o Vereador Paulinho”, e eu tenho provas se a Senhora quiser eu lhe mostro 
provas escritas. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES: Volto a esta tribuna, só pra dizer ao meu 
colega Paulinho, que eu disse que não tenho hábito de denuncismo e o Senhor tem, denuncie o 
Senhor mesmo aí eu quero ver está sempre dizendo que tem que denunciar o que está errado, 
ninguém foi no Ministério Público fazer uma denuncia específica a nível de Unistalda isso eu posso 
lhe garantir, mas o Senhor pode fazer isso já que é tão correto sobre denuncias então faça isso 



quanto ao Senhor próprio que eu quero ver, é bem mais fácil fazer isso com os outros. E pare de 
querer me colocar em choque com as pessoas, fica feio pro Senhor não se hesite de suas 
responsabilidades, agora o Senhor fica me colocando em choque com as pessoas dizendo que tem 
alguém que está faceiro, não coloque que outras pessoas que atribuíram pro senhor fazer isso 
assuma as responsabilidades, o senhor faz está feito, vamos ver o que vai dar. E me admiro 

quando o Senhor diz que não quer mais falar, mas esta sempre falando e fazendo questão eu não 
me importo, porque a verdade é única o que eu falo aí fora é que estou respondendo um processo 
porque o Vereador Paulinho denunciou, porque eu contratei o Dr. José Ribeiro que não roubou nem 
R$1,00 real de ninguém que trabalhou pra oposição também, eu vou pagar um salário mais um 
salário como Presidente, a verdade é essa e digo pra qualquer pessoa saber,agora o Senhor como 
denunciador que é eu duvido que vala no Ministério Público e denuncie o Município de Unistalda 
sobre o que aconteceu eu quero ver, faça como o Senhor fez de mim se o Senhor é correto vá lá e 

faça,coisa que eu duvido, se o Senhor é tão correto tem que ser para os dois lados,mas me 
desculpe o Senhor não é porque se fosse iria lá  e faria essa denuncia. Ver. MOACIR NAZARIO- 
PT: Volto a esta tribuna, sou totalmente a favor de um consenso em nosso Município pequeno 
como o nosso, deveríamos entrar em um acordo de não ter eleição cada legislatura normal, e não 
quer dizer nós temos poderes independentes a Câmara ia ter a sua autonomia, sua discussão, seu 
debate em relação aos debates do Executivo, a administração sofre comas eleições no Município 
porque queira ou não tem uma divisão,então eu as vezes fico preocupado e tento me policiar e me 

muitas vezes fico me questionando que muitas coisas eu entendo os colegas, muitas vezes o que 
eu acho certo vocês podem achar errado e vice versa,o próprio judiciário hoje em dia ele tem várias 
peculiaridades, hoje eu posso fazer uma coisa e amanhã já não posso, os que passaram por aqui e 
fizeram alguma coisa e hoje já não pode e está aí o caso do concurso que nunca ninguém foi 
apontado eu fui e com certeza o Silvio será. Então o próprio Ministério Público com suas próprias 
Leis, por isso que sou a favor de manter as Leis que já tem e não ficar interpretando como lhe 
convém, nós teríamos um país bem melhor e com certeza se vocês pesquisarem vários Municípios 

que houve consenso, não teve a disputa de eleições estão indo muito bem.VER. JOSÉ LUIZ 
SOUZA DA SILVA- PMDB: Volto a esta tribuna, para parabenizar a Geci que esteve de aniversário 
desejar a ela muita felicidade, que Deus ilumine a sua família.Quero dizer ao Vereador Ci que se 
fosse por minha vontade eu também concordaria com um consenso no Município eu acho que isso 
seria bom pra todos, não teria essa divergência na política pra gerar despesa pro Município, se o 
cara for analisar a política da mais despesa do que lucro então se houvesse um consenso seria bem 
melhor,mas é complicado porem nada descartado que um dia possa ser feito. E sobre as candidatas 

laranjas que vem sendo comentada eu acho um erro da Lei querer obrigar as mulheres,mas não 
patrocinam ninguém então é difícil achar alguém que queira ser candidata e isso pra todos os 
partidos sabem que é complicado por isso muitas vezes acaba acontecendo isso em nosso Município 
que é pobre.Ver. SILVIO BEIILFUS: Volto a esta tribuna, pra dizer que acho bonito essa parte 
das divergências nas nossas ideologias eu não sou a favor de consenso, acredito que oposição 
soma sobre os Municípios que andam muito bem acredito que aparentemente andam bem quem 
fazia parte da política se acomodou está tudo quietinho,minha opinião, deve ser assim, mesmo os 

poderes não sabendo mais quais são os seus deveres, é difícil se entrar em um consenso as urnas 
decidem acho melhor assim. Também sou totalmente contra as cotas seja de mulheres, negros elas 
descriminam as pessoas isso não soma nada. Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA: Volto a esta 
tribuna, para parabenizar o colega Ci pelos 50 anos que Deus esteja junto contigo em todo o teu 
caminho e o mesmo para a colega Geci que é uma pessoa maravilhosa que a gente aprendeu a 
conviver. Nós somos constituídos de autoridades pela Lei, somos constituídos por Deus nãoestou 
atacando ninguém, acredito que temos que estar junto de Deus pra fazermos as coisas certas, 
quero falar aqui que se nós se desconstituir eu se for pra eu fazer as coisas erradas quero que no 
próximo mandato não estar aqui nesta Casa, quero que todos façam as coisas certas e que não 
tenha mais esses debates que muitas vezes magoam uns aos outros. Nada mais havendo a tratar, 
o Senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada a 
presente ATA. Unistalda, 25 de Junho de 2018. 
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