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da Silva, José Paulo de Souza Guerra e Silvio Beilffus. 
===========================Nº017============================ 
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 15/2018 e nº 16/2018, aprovadas por 
unanimidade. Foi feita a leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. 
Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES – PP: Após saudações iniciais, quero iniciar a minha fala 
dizendo que na semana passada não estive presente no Município por motivos de saúde da minha 
filha, mas agradeço a Deus e todas as pessoas que se solidarizaram que ligaram e nos apoiaram 
que graças a Deus está tudo bem, então não presenciei a palestra do meio ambiente, também não 
estive presente na reunião do Sindicato o qual que estaria presente com certeza senão tivesse este 

fato acontecido. Quero parabenizar os festeiros da nossa Igreja Católica em nome do Presidente 
Jorge Barbosa, a Mari Cleide os demais integrantes os membros da Igreja, quero parabenizar a 
todos os apoiadores que ali ajudaram, começando pelos assadores da carne e a toda equipe, todos 
aqueles que se envolveram com a festa estão todos de parabéns estava uma festa muito bonita, a 
qual estivemos ali presente agradecer a Deus porque correu tudo bem de forma positiva e tudo em 
paz. Quero fazer um pedido aqui, alguns colegas já veem solicitando e me foi solicitado para que a 
nossa administração pública providencie o conserto na parada de ônibus em frente a Escola Marcos 

José Zanella que ainda da pra ser usada, mas tem um lado que está necessitando de reparos então 
gostaria de formalizar este pedido. Também quero agradecer neste momento o Prefeito Municipal 
que dias atrás estivemos ali solicitando um apoio que se considerasse e se conseguisse algumas 
mangas e uma caixa de água para algumas famílias na localidade de Rincão dos Dornelles seriam 
nove famílias que irão usar dessa água ao qual hoje para o nosso contento e comunico o Vereador 
Silvio, graças a Deus já foi solicitada, já foi comprada colega Vereador também está envolvido 
nesta situação a qual a gente já foi lá já mediu as mangas, está ajudando e colaborando e não é 

méritos meus é méritos nosso Vereador Silvio juntamente com o nosso Prefeito e aquela 
comunidade se Deus quiser vai estar com a sua água em dia. Também divulgar aos colegas que 
amanha dia 12 tanto eu como o colega Ci, eu como representante da Câmara e o Ci também temos 
uma reunião em Santiago no Centro Empresarial aonde é mais uma reunião sobre o orçamento 
participativo, então provavelmente eu estarei lá amanhã. E dizer aos colegas que mesmo ausente 
este tempo eu estive totalmente tendendo os telefonemas, atendendo as pessoas que me 
buscaram apoio, alguma informação algum questionamento de trabalho que hoje graças a Deus a 

tecnologia nos dá esse suporte que mesmo estando distante a gente conseguir trabalhar em prol da 
comunidade então estive esse tempo ausente, mas sempre trabalhando em prol da comunidade 
Unistaldense. Ver. GILBERTO VIANA GONSALVES– PP:  Após saudações inicias, parabenizar a 
Escola Marcos José Zanella pela Festa Junina que foi na quinta-feira, parabenizar a Direção na 
pessoa na professora Nara, demais professores e funcionários também os pais que se fizeram 
presentes e as demais pessoas que estiveram prestigiando a festa e trazendo uma contribuição 
também, para a nossa Escola Marcos José Zanella. Sobre a Mateada do Meio Ambiente parabenizar 

o Secretário Igor pela iniciativa desse trabalho dessa Mateada envolvendo as pessoas, é algo de 
muita importância para nós pensarmos sobre o nosso Meio Ambiente que vem sofrendo dia após 
dia e muitas vezes a culpa é nossa mesma, uma Mateada para conscientização também distribuição 
de árvores e nós ficamos felizes com essas pessoas que tem essas iniciativas de fazer esses 
trabalhos em nosso Município demonstrando as suas competências, sua capacidade e que também 
estão empenhados em fazer algo pelo nosso Meio Ambiente. Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO 
VIANA-PMDB: Após saudações iniciais, apresentou o seguinte pedido de informação, que seja 



enviada à esta Casa Legislativa a firma de contratação e qual a função que a Senhora Janaína 
Machado esta realizando na Secretaria de Saúde Municipal. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, 
para que estejamos melhores informados sobre qual a forma de contratação e função, já que a 
mesma não passou por esta Casa Legislativa, então este pedido aqui a gente sabe que esta 
psicóloga está trabalhando no Município, a gente já está informado do valor pago pra ela, mas a 

gente fica também pensando se já estamos com três psicólogas na área do nosso Município que 
não é tão grande assim e agora tem mais um pedido de outra psicóloga para exercer a função, 
então a gente vê fala dos outros Municípios e o nosso acredito que não seja diferente sobre a folha 
de pagamento que estão todos passando por dificuldades e a gente também tem que se preocupar 
com nosso Município, a gente pede algumas providencias para determinados trabalhos para as 
Secretarias fazerem e não tem condições porque sempre está faltando alguma coisa, mas tem 
sempre dinheiro para fazer as contratações de pessoas que eu acredito de mais uma psicóloga seria 

desnecessário no meu ponto de vista, então quantas vezes a gente vê pedirem aqui sobre a 
iluminação pública pra que seja feita as trocas de lâmpadas faz mais de dois meses que eu pedi 
para ser colocada lâmpadas na Rua Pedro Coelho e não tem verba para que seja feito. VER. JOSÉ 
LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Após saudações iniciais, sobre a lixeira que pedi pra que fosse 
colocada ali na Cantina Vermelha os colegas já haviam feito pedidos antes de eu entrar nesta Casa, 
entrei aqui e continuei pedindo também e não fomos atendido até hoje e tenho me deparado com 
lixos amontoados que o pessoal está largando na beira na estrada acho que alguma coisa deveria 

ser feita pra tentar evitar desses lixos serem abandonados na beira da estrada com certeza se 
tivesse uma lixeira lá naquela localidade o pessoal ia se dar conta e colaborar com as 
administrações públicas e colocaria o lixo na lixeira pra depois ser coloteado e colocado no lugar 
adequado não haveria esse negócio de lixo abandonado na estrada que infelizmente não sei quem 
que larga porque acho que as pessoa deveriam pensar bem antes de largar lixos na estrada porque 
a natureza sofre com isso e não só a natureza todos nós vamos pagar por esses lixos amontoados 
na beira da estrada então eu deixo mais uma vez um pedido pra que nosso Prefeito volte atrás e 

quem sabe pense uma maneira de colocar uma lixeira que com certeza não vai sair mais que R$ 
1000,00 reais, não vai fazer tanta diferença pra o Município colocar uma lixeira na localidade da 
Cantina Vermelha. Sobre as psicólogas que o colega Zeca já falou eu acho estranho mais uma 
contratação não sei se há tanta demanda de pessoas necessitadas pra ter tanta psicóloga no nosso 
Município. Sobre uma emenda de R$ 110.000,00 reias do Alceu Moreira nós já temos informação de 
que já foi depositado na conta da Prefeitura, não vou afirmar que isso seja verdade mas a princípio 
a informação que nós temos é que já foi depositado na conta da Prefeitura e espero que o Prefeito 

administre bem esses R$ 110.000,00 reais que faça coisas que venha favorecer alguém dentro do 
nosso Município. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após saudações iniciais, sobre a 
emenda do Deputado Alceu Moreira, meu colega disse aqui na tribuna que não tem certeza mas eu 
afirmo e tenho certeza do pagamento que já está na conta da Prefeitura o valor de R$ 110.000,00 
reais de uma emenda destinada pelo Deputado Alceu Moreira de recurso livre que a nossa saúde 
vai poder usar na necessidade que eles precisarem tenho certeza que vai ser muito útil para o 
nosso Município eu fico feliz e agradeço ao Deputado porque é um parlamentar que todas as vezes 

que ele nos prometeu recursos nunca falhou, inclusive em 2013 tivemos uma emenda de R$ 
95.000,00 reais que o nosso Município devolveu, mas ele cumpriu com a palavra dele ele nos 
prometeu e destinou recurso e o recurso chegou até já uma parte já havia sido depositada na conta 
da Prefeitura mas como o projeto não foi finalizado foi feita a devolução, mais uma vez eu lamento 
pelo nosso Prefeito não poder ter nos recebido e a gente sabe que não vamos lá para conversas 
fiado e nem para visitar ele e ter uma meia hora de conversa fiada, íamos lá para tratar de 
assuntos do interesse do nosso Município e aí está a prova ele com certeza soube primeiro do que 
nós que esse depósito foi feito na conta da prefeitura e eu lamento e quero dizer também aqui 
nessa tribuna que se ele não pode nos receber e agora se ele tiver intenção de mandar um convite 
pra nós, também vamos pensar se vamos querer falar com ele porque eu me senti ofendido em ir 
duas vezes na Prefeitura, nós sabendo do nosso trabalho sabendo que estamos conseguindo 
recursos para o nosso Município e ser feito tão pouco causo com quatro Vereadores eleitos. Ver. 
MOACIR NAZARIO- PT: Após saudações inicias, quero começar comunicando que graças a Deus 
está bem próximo de chegar a nossa retroescavadeira que é uma emenda parlamentar do Senador 

Paulo Paim de R$ 250.000,00 reais a qual já está sendo realizado o pregão presencial se Deus 
quiser em seguida teremos uma retro aí e no dia 26 a nossa Pick-up 4x4 que é uma emenda do 
Deputado Paulo Pimenta no dia 26 estará sendo realizado o pregão presencial para aquisição dessa 
Pick-up. Apresentou o seguinte pedido de providência, que o Poder Executivo Municipal providencie 
a instalação da chave automática do poço artesiano no Rincão dos Coelhos. JUSTIFICATIVA: 
Solicito tal pedido, porque sem a chave automática o acionamento do motor tem que ser feito pelo 
Sr. Dorival e quando ele precisa sair a caixa acaba secando causando transtorno aos demais 



usuários. Então esse poço faz tempo que foi concluído e ficou pra ver quanto tempo ele precisaria 
pra encher a caixa então falta instalar quero fazer este pedido deixar registrado e agora 
acompanhar pra que seja concluído isso aí pra facilitar aquele pessoal lá. Quero parabenizar aqui 
também o Secretário Igor do Meio Ambiente, pelo excelente evento realizado na sexta-feira 
passada e toda a sua equipe da Secretaria e todos que se envolveram a administração também, 

colega Beto que estava presente também um evento tão importante principalmente os professores 
das escolas que levaram as crianças que nós temos que conscientizar desde pequenos porque é pra 
eles que nós temos que cuidar do futuro do nosso planeta, quem destrói quem não cuida agora não 
este se dando conta que em um futuro bem próximo não adianta ter muito dinheiro, muito gado, 
muita terra e faltar o principal que é a água pode ter alimento aos montes, mas se faltar água e ar 
estamos ferrado e a ganância cada vez mais, o próprio homem destruindo a natureza, os rios 
secando a água potável se sabe que se tem muito pouco em nosso Planeta e graças a Deus a maior 

concentração está nosso País e é esse o interesse de alguma nações então nós temos que 
conscientizar as crianças pra tentar no futuro melhorar o nosso ambiente. Parabenizar também em 
nome do Jorge e da Mari, também a toda a equipe que trabalhou e se organizou pra que 
acontecesse aquele evento no domingo, o churrasco a festa da Igreja estava tudo excelente e bem 
organizado, então deixar aqui o agradecimento o Chico mais uma vez nas panelas então deixar 
aqui o agradecimento e meu reconhecimento a todos que se envolveram nesse evento, que a gente 
sabe que dá trabalho teve uma hora que eu contei que só em volta da carne na churrasqueira no 

sábado nós éramos em 18 ali for as mulheres lá na cozinha e muitas vezes tem uns que não 
entendem quando dá uma falha, um pequeno erro, um equívoco ali não perdoa, mas não sabem do 
trabalho que é e o trabalho que é. Sobre a psicóloga com certeza nós vamos estudar esse projeto, 
mas eu já estive falando com a Laís, existe algum procedimento que a Secretaria pode contratar 
então por isso não passou por aqui e ela pode ficar até o fim do mês e a partir daí é necessário 
outra, eles tiraram umas horas da Rose então há necessidade de alguns programas que precisam 
da psicóloga, mas claro que vamos discutir aqui. Ver.PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA-PP: 

Após saudações iniciais, queremos agradecer e também parabenizar a Escola Marcos José Zanella 
pelo arraiá na quinta-feira parabenizar a direção da Escola, pais, funcionários e a todos que 
participaram. Sobre a mateada que aconteceu na sexta-feira, não pude estar presente mas sei que 
estava bem organizada e sabemos que quando se fala em Meio Ambiente temos que tratar com 
carinho como diz o Ver. Ci, então agradecer ao Igor e a toda administração pelo trabalho e todos os 
apoiadores dessa mateada. Parabenizar a Igreja Assembleia que no sábado realizou o Primeiro 
Encontro de Casais queremos parabenizar os que coordenaram esse evento tivemos em torno de 

30 casais, então deixo o reconhecimento pelo trabalho, pelo esforço. Parabenizar os festeiros da 
39º Festa Comunitária da Igreja Católica, reconhecimento especial ao Presidente Jorge e também a 
Mari e a todos os envolvidos que estavam trabalhando então deixar os parabéns à coordenação e 
que Deus possa estar abençoando grandemente. Parabenizar a bancada do PMDB por essa 
conquista de R$ 110.000,00 reais tenho certeza que vai servir bem para o nosso Município. Verª. 
ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB: Após saudações iniciais, como meus colegas que me 
antecederam falaram sobre a nossa emenda de R$ 110.000,00 reais fico muito feliz por nós da 

Bancada do PMDB poder contribuir com nosso Município sabemos que não é nada fácil o nosso 
orçamento e R$ 110.000,00 não é pouco também pro tamanho da nossa cidade e se tratando de 
saúde ficamos mais felizes ainda de poder contribuir com o bem estar dos nosso Munícipes através 
dessa emenda do Deputado Alceu Moreira e agradecemos também a ele pela disponibilidade de nos 
atender, pela disponibilidade de estar sempre conosco eu entrei nesse mandato, mas meus colegas 
caminham com ele faz mais tempo então aproveito essa oportunidade e agradeço ao Deputado e 
toda assessoria dele. Também quero comentar que no último dia 08 foi a cerimônia de entrega das 
máquinas agrícolas que muitas cidades aqui do nosso Estados foram contempladas e a nossa 
cidade aqui de Unistalda também foi contemplada vai chegar mais uma máquina aqui pra benefício 
da nossa comunidade e agradecemos então a nossa Bancada Gaúcha, Deputados, Senadores e 
também ao Governo Estadual por terem nos indicado para receber esse trator. Também quero 
comentar que na semana passada eu estive, eu sei que é um assunto antigo, mas semana passada 
estive em Manoel de Freitas e ainda não havia sido feita a troca das lâmpadas que não estão 
funcionando naquela localidade não sei agora pode ser que depois que estive lá tenha sido 

arrumada, se já foi eu agradeço e se não foi eu peço mais uma vez para a Secretaria competente ir 
lá porque está fazendo falta, ninguém gosta de ficar as escuras e é um pedido muito antigo do 
povo daquela localidade. Ver. SILVIO BEILFUS-PP: Após saudações inicias, queria aqui me 
associar as palavras dos colegas que estava ouvindo e analisando e posso dizer que estou feliz com 
essa nova forma de política que estou vendo tanto aqui em nosso Município quanto a nível Estadual 
e Federal vendo os colegas do PMDB trazer essa informação sobre essa emenda de R$110.000,000 
reais e é um recurso livre pode ser usado no que estiver fazendo mais falta no momento, então isso 



é muito proveitoso bem diferente de emendas vinculadas igual aquela mesma que era pra aumento 
do prédio e não se conseguiu mudar e quem perdeu foi a comunidade Unistaldense, então assim eu 
vejo uma significação das coisas uma forma mais fácil, na mesma forma que nosso Deputado 
Covatti Filho se comprometeu com nós da Bancada do PP eles está conseguindo aos poucos 
enviando alguns valores, agora está se procedendo a compra dessa nossa ambulância então assim 

as coisas vão acontecendo e eu acredito que é mérito nosso, vendo também acompanhei no jornal 
o edital para compra dessa pick-up e dessa retroescavadeira uma emenda do Paulo Pimenta do PT, 
que as duas somam R$ 400.000,00 reais o que será que faz um Deputado Federal investir em um 
Município com dois mil e poucos habitantes valores tão altos eu acredito que é o nosso trabalho é o 
nosso respeito um pelo outro, pelas nossas diferenças e ideologias, mas com a capacidade de 
tomar as decisões pelo melhor da mesma forma essa emenda de Bancada nunca tinha acontecido 
isso pela primeira vez juntamente com o Secretário Ernani Polo da Secretaria da Agricultura e todos 

os Deputados do Rio Grande do Sul, Deputados Federais associaram valores que eles tinham direito 
a destinar aos seus Municípios e  conseguiram ser tão bom pra nós que essa máquinas, essas 
retroescavadeiras, tratores aqui para os Municípios menores então é uma forma de que as coisas 
aconteçam que se deixe aquele jeito de fazer política que nós Gaúchos tínhamos que só quem 
pagava por isso era o nosso povo então agora nós graças a Deus nós estamos aprendendo com os 
Nordestinos que levavam todo o valor da produção que produzíamos aqui e levavam pra lá acho 
que agora estamos aprendendo e fazendo com que as coisas aconteçam aqui para nós e acredito 

que é um ponto positivo é um sinal de avanço e fico bastante contente e também contente por 
fazer parte de todos os colegas de todos os partido aqui, que estão conseguindo fazer isso, eu 
lembro que alguns anos atrás eu só ouvia falar que um Deputado trazia emendas para cá até 
jamais acredito que um Deputado vai conseguir destinar tanto valor para o Município igual ao nosso 
mas isso é passado, nós temos que pensar no presente e no futuro e continuar lutando e 
acreditando. Parabenizar a toda a comunidade Católica da qual eu faço parte pela brilhante festa 
que foi realizada ontem aqui a festa da nossa Padroeira e deixar em nome da direção da Mari Cleide 

e do Jorge Barbosa deixar os meus parabéns a todas as pessoas que envolveram os colegas aqui 
como já falaram, tem pessoas com dias de trabalho pra que aquilo ali aconteça e as pessoas sejam 
bem recepcionadas, bem recebidas então o meu reconhecimento. ESPAÇO DE LIDERANÇA:. Ver. 
MOACIR NAZARIO-PT: Volto a esta tribuna, só pra comunicar a Ver. Roséli que eu também tenho 
uns pedidos de lâmpadas e eu falei com o Timóteo ele disse que sexta-feira chegou as lâmpadas 
então ele ia começar aqui pela cidade e depois ia pra Manoel de Freitas acho que essa semana já se 
resolve boa parte desse problema tem umas ruas aí bem escuras e Manoel de Freitas também. 

Quero parabenizar os colegas começar com os colegas do PP que também tem essa emenda de R$ 
175.000,00 reais para aquisição da ambulância e também os colegas do PMDB por essa emenda de 
R$ 110.000,00 reais que tomara que seja recurso livre que possa usar no que for necessário que 
assim é mais fácil o Município de apropriar dela então deixar aqui o reconhecimento e os parabéns 
a todos e dizer que muitas vezes a população ela reclama do Vereador, mas coitado do Município se 
não tivesse os Vereadores, porque eu tenho certeza que se não estivermos aqui sinalizando 
nenhum Deputado, Senador ou Governador ele vai lembra do Município pode ter certeza que aonde 

não tem uma boa atuação da Câmara de Vereadores, que os Vereadores incomodam lá a assessoria 
do Pimenta sempre diz: “ tu é pequeno mas incomoda”, incomodo mesmo se a gente não estiver 
gritando e pulando ninguém nos enxerga, então deixar aqui o reconhecimento e se Deus quiser a 
cada ano se a gente incomodar bastante principalmente os Deputados que ficarem lá que eu já vou 
combinar com eles que vamos trabalhar por votos, mas em contrapartida a gente quer que eles 
deem uma atenção para o nosso Município, porque se não for através da gente nós somos em nove 
e um Prefeito só não consegue resolver tudo então ele não vai estar em vários lugares ao mesmo 
tempo a gente consegue esse acesso um com um Deputado e outro com outro trazendo coisas para 
o nosso Município que é de grande valia. Verª. DIULINDA FERREIRA- PP: Volto a esta tribuna, 
para colocar aos colegas a respeito da contratação da funcionária Psicóloga que não é três 
psicólogas e mais uma psicóloga, o contrato da Janaína que seria em torno de 10 horas está sendo 
concluído e daí se abrirá um processo seletivo que não se sabe quem vai ganhar, pra contratação 
de um psicólogo então não é três psicólogos e mais um. Também dizer aos colegas, agora o Ci 
falou uma coisa que ouço muito é que a gente incomoda bastante eu sou uma das pessoas que 

estou sempre incomodando muito também, batendo na mesma tecla procurando pra que as coisas 
aconteçam e não me arrependo disso e vou continuar sempre assim até o último dia do meu 
mandato e a respeito de incomodar já estamos  entrando em contato com o Covatti Filho o qual eu 
com meus colegas estávamos sempre ligando, duas vezes por dia sobre essa UTI móvel que está 
vindo para o nosso Município e graças a Deus estamos obtendo resultados, já abriu cadastro e logo 
será concluído e nós estaremos batendo na mesma tecla em busca de mais R$ 150.000,00 reais 
para o nosso Município se vamos conseguir não sei, mas a gente vai continuar incomodando porque 



é dessa forma que as coisas acontecem. Sobre o que o meu colega Paulinho vem falando que não 
foi atendido pelo Prefeito, que foi lá e agendou, eu não discordo de forma nenhuma, mas só vou 
solicitar aos colegas que a próxima vez que haja um novo momento que o colega não chegue 
solicitando que tenha que ser na segunda-feira eu penso que o Vereador não é só de segunda-feira 
o Vereador é de todos os dias, nós somos eleitos para estar a disposição do povo todos os dias e 

jamais pedir que seja somente na segunda-feira, e também só pra deixar esclarecido que o Prefeito 
autorizou o funcionário Elizandro para atende-los o qual o colega Paulinho se recusou a ser 
atendido, então não foi aquela questão que ninguém atendeu e nem deu bolas, não foi por aí. Ver. 
JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Volto a esta tribuna, pra também parabenizar nossos 
colegas a respeito dessas emendas que veem chegando ao Município tanto os colegas do PP, que 
desde o tempo do Deputado Luiz Carlos Heinze veem contribuindo muito com Unistalda, ao nosso 
colega Ci e nós também meus colegas da Bancada do PMDB, porque ninguém mais do que eu sabe 

do quanto Unistalda ganhou através da Câmara de Vereadores quantas máquinas novas, quantas 
emendas destinada para a saúde através dos Vereadores, pedidos dos Vereadores e trabalhos dos 
Vereadores então eu acho que Unistalda está de parabéns porque todos os anos está chegando 
recursos, quando não é de uma Bancada é de outra então isso é sinal que a Câmara de Unistalda 
não está aqui simplesmente só pra ganhar o salário, todos os Vereadores estão defendem os seus 
votos que teve na eleição. Também quero dizer para a colega Diulinda que nós tivemos duas vezes 
na Prefeitura foi marcado uma reunião com o Prefeito, com antecedência e o que nos revolta é que 

ele teve tempo de mandar um recado para qualquer um dos Vereadores, dizendo para não irmos 
que ele não estaria, tudo bem passou nós não comentamos nada até quem propôs de marcar a 
segunda reunião foi a funcionária que estava lá, então vou deixar agendada para a próxima 
segunda tinha uma semana de tempo pra ele saber se podia ou não podia falar com agente de 
novo e a gente pediu para que nos ligassem se não pudesse nos atender. ORDEM DO DIA: 
Processo Legislativo nº 021/2018. Projeto de Lei Executivo nº 009/2018. ASSUNTO: AUTORIZA A 
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO, DE 01 MÉDICO 

VETERINÁRIO, POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autoria: Poder Executivo. 
Solicitado vistas pelo Ver. José Luiz Souza da Silva. Processo Legislativo nº 022/2018. Projeto de 
Lei Executivo nº 008/2018. ASSUNTO: DENOMINA BAIRRO CENTRO, NO PERIMETRO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE UNISTALDA. Autoria: Ver. Moacir Nazario. Aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Volto a esta tribuna, 
comentar sobre a Mateada que teve na sexta-feira que o vereador Ci estava comentando que é 

uma coisa de muita importância para o nosso Município, não pude me fazer presente eu acho que 
esse tipo de reunião muito importante trás as crianças ali e mostra pra elas o que deve ser feito e o 
que não deve, mas esta reunião também reforça o meu comentário sobre os lixos jogados na 
estrada não adianta muitas vezes fazer uma reunião e passar pras crianças as coisas certas e dali a 
pouco elas passarem no próprio transporte escolar e se depararem com uma montoeira de lixo na 
estrada, e aí o efeito da reunião vai por água abaixo eles aprendem uma coisa ali e a realidade que 
eles veem é outra. Quanto o que a colega Diulinda falou sobre a nossa reunião quero dizer que por 

marcar na segunda-feira não vejo nenhum problema nós temos direito também de escolher o dia 
que nós podemos marcar uma reunião e eu não vou reclamar pro Prefeito ter nos atendido o dever 
é dele ele faz o que quiser da administração dele, ele recebe quem quiser só quero deixar 
registrado aqui que me coloco a disposição pra ele a hora que ele precisar de mim, ele quiser 
marcar uma reunião comigo ele pode marcar o dia que ele quiser, o dia que ele bem entender que 
eu estarei disposto a me fazer presente. Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Volto a esta tribuna, pra 
dizer que na semana passada aconteceu ali na Secretario do Bem Estar Social a reunião com o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com a fiscalização do Estado e Secretaria da Agricultura uma 
palestra importantíssima uma pena que tinha poucos produtores, foi pouco divulgado mas a 
importância disso eles estão fiscalizando as propriedades e as propriedades que eles encontrarem 
com vasilhas de agrotóxicos vazia ou cheia mal armazenada estão multando, a princípio uma 
conversa, mas se for muito bagunçado eles multam e é pesada a multa e não tem o que fazer é só 
pagar então ele inclusive se eles chegar e tiver um cachorro deitado perto a multa pega e se tiver 
perto de um lugar onde uma pessoa, por exemplo um quarto do lado onde se armazena o 

agrotóxicos leva multa então é bem interessante e propus pra eles voltarem em uma outra hora 
pra convidar mais agricultores para ouvir isso e a multa está pegando. Vereador Tato não me 
entenda mal, mas eu acho por exemplo que a comunidade da Cantina Vermelha como é tão 
organizada tem uma estrutura medonha, eu se fosse Presidente eu ia combinar com toda a equipe 
lá e fazer uma baita lixeira e colocar uma plaquinha dizendo que foi construído pela comunidade 
porque muitas vezes a gente não pode ficar esperando pelo poder público pois não alcança todo 
mundo temos que fazer a nossa parte.Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente declarou 



encerrados os trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada a presente ATA. Unistalda, 11 de 
Junho de 2018. 
 

 

Ver. MOACIR NAZÁRIO                     Ver. GILBERTO VIANA GONÇALVES 

Presidente                                             1º Secretario 
 
 

Ver. PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA                      RAFAELA CADAVAL 
2º Secretario                                       Assessora Legislativa 
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