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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 nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra.
Ver. SILVIO BEILFUS-PP: Após as saudações iniciais, queria começar falando sobre a minha
alegria do desfecho que teve com o fim dessa paralisação graças à Deus, quem vai pagar a conta
somos nós, mas alguma coisa foi resolvida uma coisa produtiva e mais importante as coisas vão
andar novamente, até hoje estava lá na nossa obra das casas populares já descarregaram uma
carreta a outra está esperando pra descarregar os tijolos, então é sinal que as coisa vão voltar e
com certeza vai ficar um ensinamento com esse movimento que aconteceu no nosso País.
Parabenizar o nosso Presidente pela atitude que teve de fazer esse concerto que há bastante tempo
estava necessitando que fosse feito na nossa Casa, então queria parabenizar por essa atitude eu
mesmo passei o ano passado aqui e fui deixando, gasta muito a gente vê uma dificuldade, outro
dia outra, a Geci que ficava com a vassoura com aquela quantidade de água que alagava sempre ali
e a gente achava que dava pra levar, mas então essa melhora foi feita graças à Deus não foi algo
de grande gasto, acho né mas queria deixar aqui o meu reconhecimento e meus elogios ao
Presidente por ter tido essa atitude e ter feito esse concerto aqui. Sobre o tempo que estivemos na
nossa outra Casa bem menor, me senti como uma família com os filhos, o pai e a mãe todos em
um lugar mais apertado, sem muita distância sem esse espaço que temos aqui, as bancadas com
lugar separado para discutir assuntos políticos, ideologias nossas que são diferentes e lá a gente
estava bem mais familiarizado com todos os nosso assessores e então acredito que isso também foi
muito produtivo, porque todas as pessoas que passaram aqui nesse 6 anos que estou aqui eu senti
como uma família mesmo a gente fala aqui e não é da boca pra fora, entram pessoas aqui de
vários partidos em uma bancada, em outra e sempre que alguém sai fica aquela coisa de ficar
mais próximo, a gente encontra na rua e tem aquela proximidade e aquele conhecimento, pela
correria que a vida nos impõe aí nós não temos o conhecimento melhor sobre as pessoas, então
nesse ponto eu acho que foi bastante produtivo e nos aproximou mais.Ver. GILBERTO VIANA
GONSALVES– PP: Declinou da palavra.Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA-PMDB: Declinou
da palavra.VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Após saudações iniciais, apresentou o
seguinte pedido de providência, que seja feito um patrolamento e cascalhamento na estrada que dá
acesso a propriedade do Sr. Derli Bem no Itu Mirim, JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, pois a
referida estrada encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, faço esse pedido aí porque
a estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Derli está bastante danificada, bastante buraco então
peço que seja feito um patrolamento e cascalhamento pra que ele tenha melhores condições de
chegar até a propriedade dele, já que é um produtor rural acho que o produtor rural tem que ser
bem tratado no nosso Município, porque a maior renda que temos é da área rural acredito que eles
vão fazer esses reparos. Parabenizo o nosso Presidente pela reforma desta Casa que estamos de
volta aqui na nossa moradia havíamos nos afastado um pouco, mas hoje estamos voltando, então
deixo aqui o meu reconhecimento porque esse trabalho tem que ser reconhecido. Sobre as
paralisações que aconteceram por um lado é bom por outro lado nem tanto porque a gasolina
seguiu subindo isso aí é um absurdo, não sei o que eles estão pensando pra subir tanto a gasolina
da maneira que estão subindo, porque a inflação falam que não existe inflação e pra que subir
tanto a gasolina do jeito que estão subindo isso aí, pra mim o Presidente deve estar meio pertido
das ideias pra fazer o que está fazendo com o nosso País, mesmo sendo do mesmo partido não
concordo com essas ideias dele. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após saudações

iniciais, eu venho a esta tribuna para dizer que eu me sinto muito feliz em poder voltar aqui para a
nossa Casa Legislativa, tenho certeza que todos nós vereadores e funcionários estão satisfeitos e
feliz por ter voltado, passamos esse tempo lá na outra Câmara foi muito bom como disse o Ver.
Silvio nos aproximamos um dos outros e que bom que todo aquele tempo que estivemos lá
ninguém teve problema com ninguém, todo mundo desempenhou a sua função corretamente e que
bom que a gente pode também se reunir assim e conviver todos juntos a gente sabe do respeito
que cada um de nós tem por cada um e eu sempre veio dizendo aqui nessa tribuna, nossos colegas
tem prova disso que eu mesmo nunca misturei a nossa amizade com o nosso trabalho eu digo aos
nossos funcionários porque de seis em seis meses estão trocando e está vindo funcionário novo e
eu sempre digo que eu da minha pessoa não misturo o meu trabalho como Vereador com a
amizade com as pessoas e muitas vezes eu mesmo tenho a imagem de uma pessoa que eu passo
na rua e a gente fica as vezes, bah! mas e essa pessoa não dá bolas pra gente, não olha, não
cumprimenta e as vezes a gente julga as pessoas sem saber, sem conhecer e a partir do momento
que a gente tem a oportunidade de sentar e conversar a gente vê que é bem diferente que não é
aquilo ali, isso já aconteceu comigo várias vezes de eu olhar pra uma pessoa e ficar assim, até
pessoa perdão porque a gente faz mal juízo e quando agente tem oportunidade de conhecer de
coversar a gente vê que é bem diferente que não é aquilo ali eu acho que pra mim isso é uma lição,
aprendi com isso porque cada um tem um jeito de ser mas a gente sabe que o coração das pessoas
é grande bastante pra gente as vezes chegar mesmo sendo uma pessoa que a gente nunca viu a
gente conversa e sai com uma imagem boa e que bom que aqui nesse Poder Legislativo todos nós
Vereadores temos certezas que todos somos assim e mais uma vez reforço e peço também que
nunca nem os nossos colegas Vereadores, nem os nossos funcionários levem em consideração o
nosso trabalho porque muitas vezes a gente fala aqui palavras que tanto os Vereadores como os
funcionários não gostam de ouvir, mas eu sempre digo que nessa tribuna eu defendo o meu
trabalho e jamais eu vou misturar com a nossa vida particular, as nossas amizades mas estou sim
muito feliz em poder voltar aqui para a nossa Casa, quero agradecer ao nosso Presidente eu sei que
ele fez o que tinha que ser feito todo nós sabemos que a Câmara não tinha recursos suficientes
para fazer uma grande reforma e dentro do possível ele fez e ficou muito bom eu lhe parabenizo
Presidente pelo tempo também, foi bem rápido não ficamos muito tempo lá e os profissionais que
vieram fazer a reforma deram conta do recado ficou muito bom e como comentou o colega Silvio
acredito também que não foi bastante dinheiro pra fazer essa reforma e nós estamos aqui de volta,
mas quero também adiantar prevenir os próximos Presidentes que vão reservando dinheiro, que
façam um fundo, que criem alguma coisa que a gente possa guardar o dinheiro da Câmara porque
a gente sabe que há necessidade de fazer uma boa reforma nessa cobertura, eu tenho consciência
disso e tenho certeza que todos os nossos colegas também tem e sabe que isso aqui é preciso ser
feito então acho que nós temos que achar uma forma de guardar dinheiro, então a gente sabe que
mais hoje ou amanhã vai ser preciso fazer essa reforma eu sei que nós temos aí mais dois anos um
de cada mais outros Presidentes, nosso colega Beto Viana o Ver. Chico também sei que vão ser
Presidentes desta Casa e eu acho que eles já tem que começar a se preocupar a respeito dessa
reforma que vai ter que ser feita aqui. Sobre a situação financeira do nosso Município que eu
acredito que já esteja a administração com problemas financeiros porque eu sei que desde
dezembro nós estamos com uma patrola nova estragada o comentário é que fundiu o motor e já se
passaram seis meses e está ali parada, temos retroescavadeira também que está encostada por
falta de manutenção, de reparos eu acho que nos primeiros seis meses não deu pra fazer esses
reparos eu acredito que a situação financeira não deve estar boa aí acredito que cada mês que
passa vai ficando pior, mas eu acho que principalmente a patrola que é uma máquina nova e pela
situação que encontra nosso Município, nossa Administração tem que tomar uma providencia
acredito que já estejam tomam alguma providencia porque é uma máquina nova, não pode ficar
encostada porque daqui a pouco vão fazer que nem fazem com as retroescavadeiras começam a
tirar peça de uma pra por na outra e quando vai se dar conta na da mais pra arrumar porque não
vale a pena, então deixo aqui essas palavras a respeito dessas máquinas que precisam ser
arrumadas.Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Após saudações inicias, quero começar minha fala
fazendo um agradecimento especial a todos, principalmente as nossas funcionárias, nossas
assessoras os colegas que nos ajudaram aos que não vieram a gente entende que cada um tem
seus afazeres, mas aos que vieram agradeço o Silvio, o Chico e a Diulinda que estiveram aqui
presente, a Rafaela, a Janaína, a Laísa, a Cris, a Geci e a Silvânia pelo empenho, nós conseguimos
trazer tudo, 11:00 horas nós estávamos com tudo aqui na terça-feira graças à Deus, o Sr. Naido
também nos deu uma força, o Kiko esposo da Lilita então a todos que participaram quero deixar
aqui o agradecimento e dizer que sempre que precisar da gente sempre vamos estar a disposição
eu acho que ninguém mais do que eu tinha essa vontade de voltar pra cá o quanto antes, vocês
não sabem quantas noites de sono eu perdi, as vezes acordava de madrugada e lembrava disso

aqui porque hoje pra ti fazer uma coisinha pequena tem toda uma burocracia que é eu quero só
dizer aqui pra vocês que, depois vai ter todo o orçamento ali, é em torno de R$ 8.400,00 reias o
pessoal sabe que até R$8000,00 reais não precisa licitar o primeiro orçamento deu em torno de R$
8.600,00 e o outro R$ 8400,00 que foi menos e o Roque queria mexer em todo aqui o telhado, o
forro eu disse que não que queria só dali pra frente, os outros diziam que podia só dali pra frente,
eles se prevalecem porque sabem que até aí tu não precisa fazer licitação, então as vezes acordava
e ficava pensando que se iria dar tudo certo, será que vão conseguir, será que não vão começar e
ficar lá porque as vezes acontece de pegar uma firma e começar depois não dar mais certo e parar,
é uma simples coisa, mas incomoda bastante mas graças a Deus deu tudo certo, então também
agradecer a compreensão de vocês pelo tempo que a gente ficou lá isso parece que é bom, a gente
tem que passar aproxima bastante como disseram os colegas que me antecederam, isso daí
aproxima bastante que muitas vezes a gente vive tão distante, aqui é tão perto mas ao mesmo
tempo tão distante quase não se enxerga, não conversa e assim a gente conversa bastante então
graças a Deus deu tudo certo, ficou alguma imperfeição se a gente for olhar pra corrigir tudo teria
que vir até esse lado aqui como a gente vê aqui é tudo desencaixado, então em vista do que era
não caindo, eu estive aqui no dia da chuva fazendo aqueles remendos do piso e no dia não havia
nenhuma goteira então eu acho que se Deus quiser ficou bom, vamos torcer para que dure, como
diz o Ver. Paulinho, gente vocês não sabem a “ingembraçao” que é ali em cima as “cunheiras” que
é pra ser uma água jogando em cima da outra ela está jogando uma dentro da outra ao invés de
sair para fora então a hora que der problema de novo vai ser feia a coisa, então deixar a todos os
agradecimentos, muito obrigado por tudo. Apresentou o seguinte pedido de providência, que o
Poder Executivo Municipal providencie a troca de lâmpada na Rua Amélio Ribeiro em frente a casa
do Sr. Vanderlei e Sr. Lili. JUSTIFIATIVA: Solicito tal pedido, pois as referidas lâmpadas estão
queimadas, havendo necessidades de melhorias para a sociedade. Isso aqui até já pedi pro Timóteo
mas vou deixar registrado pra gente até mostrar alguma coisa para os Munícipes que estão sempre
me cobrando e daí como é na minha rua eu já falei a gente sabe que está esperando pra vir a
lâmpada, mas se Deus quiser logo, logo vai estar resolvido. Para o Ver. Paulinho que eu também
tinha uma preocupação com a Patrola e segundo a informação que eu tenho é que o motor já
levaram e eles estão tentando uma garantia, a firma veio e fez a proposta de levar o motor, abri e
andar o orçamento eu não falei mais depois disso mas já deve ter vindo o orçamento e vamos ver o
que vai sair isso aí, mas eles já estão vendo isso aí e realmente nós precisamos dessas máquinas.
Ver.PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA-PP: Após saudações iniciais, quero iniciar a minha
fala parabenizando o Sr. Alceu e a Sr. Zeli que completaram 25 anos de casados, fica o nosso
agradecimento a esse casal que esteve fazendo esse aniversário sabemos que o casamento é uma
constituição divina então fica o meu agradecimento pelo convite por também estar lá realizando o
almoço, então os meus parabéns por essa data e que possa se repetir por muitos anos. Também
queríamos agradecer a comunidade de Unistalda que sempre está ajudando, onde estivemos
confeccionando um risoto no domingo na parte da uma beneficente à igreja então mais uma vez
queríamos agradecer a comunidade que sempre está cooperando, vendemos de 190 a 210 pratos
de risoto. A respeito da iluminação de Manoel de Freitas sabemos que foi comprada, vou ver se já
foi feito o serviço, amanhã mesmo quero ir ver se foi feito o serviço de troca de lâmpadas os
munícipes estão reclamando que estava muito escuro na parte da noite então vou verificar se foi
feita ou não a troca das lâmpadas. Queremos dizer aos nossos colegas que já foi cadastrada a
ambulância UTI da emenda do nosso Deputado Covatti Filho o qual já foi cadastrado então tomara
que durante esse ano ainda chegue essa ambulância para beneficiar toda a comunidade
Unistaldense. Também queremos parabenizar o Sr. Derli pela atitude que ele teve na semana
passada, ele procurou o Prefeito o pessoal ali na Prefeitura ele quer lotear o seu terreno ali e foi lá
doar a parte dele pra fazer a rua pra poder lotear os terrenos, então fica o agradecimento ao Sr.
Derli pela atitude. Parabenizar o Ver. Ci a Silvania da parte burocrática, pra poder retornar aqui
para esta Casa, agradecer a todos que nos ajudaram a fazer essa mudança, as gurias que sempre
estão prontas para trabalhar, muito obrigado. Sobre a patrola o orçamento já chegou R$ 52.000,00
reais para reformar o motor só que eles querem uma garantia, porque esse motor não é próprio
para a patrola esse motor já foi constatado pela própria firma que esse motor foi feito para barcos,
há um diferença de trabalho totalmente diferente , existe duas opções ou fazer o motor dessa aí de
R$52.000,00 com garantia de 2, 3 anos, porque tem que ter uma garantia porque São Borja já fez
esse motor e deu problema de novo ou se compra um motor novo, um próprio que realmente sirva
pra ela e esse novo vai em torno de R$150.000,00 reais então está entre esse impasse e tem que
ter garantia esse motor porque é um dinheiro público, mas tenho certeza que está se resolvendo
esse problema, se faz esse motor ou compra um novo com mais garantia, mas tenha certeza que
os pessoal já está de mobilizando pra fazer isso.Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB:
Declinou da palavra.ESPAÇO DE LIDERANÇA:. Ver. MOACIR NAZARIO-PT: Volto a esta tribuna,

quero deixar o comentário aqui que hoje é o Dia Mundial das Crianças Vítimas De Agressões, que a
gente sabe que infelizmente não precisaria nem existir esse dia nos dias de hoje e infelizmente
acontece isso e a gente vê tantas crianças aí passando trabalho, pais espancando alguns
confundindo que não pode mais dar uma palmadinha no filho, uma palmadinha não faz mal pra
ninguém até pelo contrário ajuda muito tem gente que diz que não adianta, mas não atrasa
também então ela ajuda, mas espancamentos como a gente vê por aí as vezes certos casos então é
lamentável que tenha que se falar em Dia Mundial das Crianças Vítimas De Agressões. Também
deixar registrado que amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que na sexta-feira teremos ali na
Praça uma mateada do meio ambiente em comemoração a esse dia, que as vezes a gente não da
valor, como agora os caminhoneiros pararam e só aí a gente vê a importância que eles tem na
nossa vida, e assim é o meio ambiente quantas vezes a gente está respirando o ar e não dos
damos conta que sem ele seria difícil, a água também que cada vez está acabando e somos ainda
um País privilegiado, por isso que as vezes me preocupa algumas atitudes dos nossos políticos
porque a gente sabe que o mundo aí fora todos estão de olho na nossa água, no nosso petróleo, na
nossa fauna então é preocupante isso. 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
Inácio Floriano Viana. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. SILVIO BEILFUS-PP: Volto a esta tribuna,
para registrar a minha tristeza com essa situação do dinheiro público o jeito que as nossas leis
fazem que seja gasto o nosso dinheiro, uma vergonha toda hora nós estamos pedindo aqui a troca
de lâmpadas porque as lâmpadas elas dependem do valor e não da qualidade, assim são peças,
pneus coisas que tem que ser encontrar uma forma de se conseguir agregar a qualidade com o
preço porque não tem mais fundamento isso aí, encarece muito mais a situação do jeito que é com
essas obrigações que se tem pra comprar ou pra vender no setor público. A fábrica que está
vendendo a patrola nova, já tinha esse conhecimento de que esse motor foi colocado na patrola ele
é muito usado nos barcos e aí fizeram um experimento e nós agora que vamos pagar a conta por
isso, só se pede valores mas e a garantia nada e o respeito com o dinheiro público onde está, isso
me entristece muito mais acredito que terá uma solução pra isso. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada a
presente ATA. Unistalda, 04 de Junho de 2018.
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