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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 nº 014/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a
leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Verª. ROSELI DA SILVA
MARETOLLI-PMDB: Após saudações iniciais, apresentou o seguinte pedido de informação, que
seja enviada a esta Casa Legislativa, informações sobre medidas tomadas pela administração com
relação ao que foi apontado pelo Tribunal de Contas, referente à Creche Municipal. Qual o prazo
final dado pelo tribunal Neste caso o que esta sendo feito para a solução desse impasse Será
alugado prédio adequado, ou terão que adequar Se sim, qual será o valor aproximado a ser gasto
com todo esse processo JUSTIFICATIVA: Solicito tal informação, pois são de grande interesse a
Bancada e Munícipes, pois ainda existem muitas duvidas sobre o referido assunto. Isso aqui acho
que não é só a minha dúvida, mas também a duvida da comunidade, qual é a solução que a nossa
Administração Municipal encontrou pra esse impasse que vem a anos se prolongando e eu acredito
que em um curto período de tempo tem que ser solucionado e nós como vereadores e
fiscalizadores devemos estar a par das decisões tomadas pela administração para fiscalizar e
também informar o interesse da nossa comunidade. Sobre os casos de Chikungunya na cidade de
Santiago é uma preocupação aqui nossa, pois é uma cidade vizinha e já são oito casos então fica
aqui o meu respeito e consideração pelo trabalho do Marcelo que é muito bem feito eu digo isso
porque ele vai na minha casa e as vezes ele aparece antes do tempo determinado que ele me disse
que iria então esse tipo de funcionário tem que ser valorizado e fica o aviso a todos nós e também
a comunidade sempre cuidar agora mais do que nunca, antes chegava o inverno e esse mosquitos
de dissipavam, mas agora nem isso eles estão respeitando mais essas pragas dessas doenças estão
cada vez piores e fica o nosso alerta à população de sempre estar cuidando o pátio todas essas
doenças estão sendo transmitidas por esse mosquito. Sobre essa crise que está instalada no nosso
país, na nossa nação que eu acho que ninguém está feliz com o que está acontecendo o povo
cansou literalmente de carregar nas costas todos esses tributos e impostos, mas acho que os
nossos governantes não entenderam que é só por causa dos impostos do combustível mas sim é
uma série de consequências de vários governos não só desse e a coisa só tende a piorar se os
nossos governantes não tomarem uma decisão que o povo precisa senão nós vamos virar como
nosso país vizinho a Venezuela que está passando por um momento muito difícil e o que é de se
esperar se continuar assim a nossa preocupação é que fique igual essa falta de gasolina até de
alimentos, verduras nos mercados isso aí nos preocupa muito nossa torcida é que se resolva mais
rápido possível e o que nós tiramos de lição é que é um ciclo todos nós precisamos um dos outros e
esperamos que melhore. Deixo aqui a minha indignação com o nosso Presidente Temer que mesmo
sendo do meu partido eu não concordo com nada do que ele vem fazendo, mas ele está lá. Ver.
SILVIO BEILFUS-PP: Após saudações especiais, sobre a greve dos caminhoneiros que começou
com greve dos caminhoneiros e agora já se uniu outras classes isso no meu ponto de vista é muito
válido e é uma demonstração de que nós brasileiros já não aguentamos mais essa carga tributária
do jeito que está, alguma coisa tem que ser feita os impostos são muito altos esse governo Federal
que nós temos agora quis solucionar um problema antigo que nós tínhamos, que vinha
acontecendo com a Petrobras que estava desacreditada, sem recursos com valores muito baixos no
meu ponto de vista ele quis fazer isso muito rapidamente eu estava acompanhando os valores da
Petrobras na Bolsa de Valores, um ano atrás ela valia R$ 65 bilhões e hoje ela vale R$ 350 bilhões
ela está faturando nesse último mês ela faturou R$ 7 bilhões mas porque que ela está faturando,

porque foi passado a conta pra nós então agora a gente já vê uma pequena luz no fim do túnel que
é essa redução no preço do óleo esses 46 centavos, mas alguém vai pagar essa conta pois esse
valor já estava orçado pra uma saúde, educação então logo o governo vai anunciar onde vai ser
cortado, mas é bastante preocupante pois como disse a colega vem se alastrando a bastante
tempo, governos anteriores igualmente o nosso estado vaziam os gastos sem calcular pra ver de
onde vai sair e chegou uma hora que a coisa complicou e agora se nós não nos unirmos e cada um
pagar um pouquinho dessa conta mais pesado fica pra quem paga com menos gente então é
bastante complicado, mas vamos acreditar que tem uma solução porque nós aqui vivemos em lugar
onde conseguimos sobreviver mais tempo sem o combustível, esse alimento essencial nas grandes
cidades pois aqui nós somos uma família , nossos filhos não ficam com a necessidade de tomar um
leite que uma criança tem que tomar porque sempre um vizinho tem é sempre ajeitado pra que se
nesse sentido de colaboração, já nas grandes cidades eu fico me colocando no lugar de um pai e
uma mãe pra ir no mercado comprar leite esse produtos essenciais pra um filho e não consegue eu
me emocionei vendo um pai com o filho no colo falando que tinha um tratamento de câncer com o
filho e não tinha combustível pro transporte isso sim que é triste então se nós não deixar de lado
um pouquinho essa questão de quem errou e pagar cada um o pouquinho da conta as coisas serão
piores, pior mesmo vai ficar se chegar a acontecer acredito que não vai acontecer, mas se chegar a
acontecer essa intervenção, quem a bancando essa paralisação depois desses acertos aí são esses
coronéis, generais aposentados que querem intervenção pra tomar a força as coisas que foram
conquistadas a anos e anos com nossas Constituições, se elas estão erradas nós temos condição de
acertá-las e não querer tomar alguma coisa a força e isso será um retrocesso muito grande
inclusive nós acabamos pagando um pouco dessa conta, falei com o Márcio desde da semana
passada os tijolos com a paralisação a carreta não veio e então deu uma paralisada no sonho dos
nossos Munícipes que aguardam essas casas a tanto tempo. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES
–PP: Após saudações iniciais, mas quero iniciar a minha fala sobre os nove casos de pessoas com
Chikungunya então nesse ato e nesse momento eu gostaria de valorizar e agradecer o trabalho do
Marcelo que é o nosso agente de endemias aqui no Município o qual vem fazendo um brilhante
trabalho e graças à Deus podemos dizer que no nosso Município não tem nenhum foco do mosquito
então fica o nosso agradecimento especial ao Marcelo. Na quinta-feira passada, dia 24, estivemos
em Santiago na Câmara de Vereadores aonde ali juntamente com o Diretor do Corede do Vale do
Jaguari, apresentou a cédula de votação e ali podemos entre todos os participantes decidi onde
ficou um pouco divido se nós ficaríamos com as dez demandas ou ficaria com menos, com oito
demandas se nós ficássemos com dez teríamos cinco demandas para decidir depois com os
municípios se nós ficássemos com oito nós teríamos apenas três e a maioria votou pra continuar as
dez na cédula onde depois a gente tirará cinco das mais, pra que as comunidades decidam, pra que
os nove Municípios decidam o que seria melhor para o Município então foi uma reunião bem
importante e proveitosa a gente achou que ia dar divergência mas não, o pessoal conseguiu
entender tranquilamente, então foi uma reunião bem boa e dia 12 de junho as 9:30 horas
novamente teremos outra reunião para novas decisões para as próximas votações dia 25, 26 e 27
de junho. Também quero reforçar o convite principalmente aos colegas Vereadores, aos
funcionários desta casa no dia 06 que levem a nossa comunidade de Unistalda na Assistência Social
onde o Sindicato estará presente pra fazer uma fala sobre como manusear os agrotóxicos, como
usar e como ser feito o descarte dos mesmos então estejam todos convidados no dia 06, na parte
da tarde às 15 horas na Assistência Social pra que a gente possa estar presente também. Hoje na
parte da manhã eu estive na Secretaria de Agricultura onde aconteceu um curso do Senar às 10:00
horas, sobre suplementação e confinamento de bovinos o qual a Janaina aqui da Câmara também
fez parte, a qual tivemos lá a palestra do Sr. Luiz Maciel e é um curso de três dias acredito até que
haja vagas ainda, se alguém tiver interesse que busque informação com o Secretário da
Agricultura. Sobre esse momento que estamos passando, a crise podendo ser dita uma crise
mundial aonde vimos os nossos caminhoneiros fazendo um protesto de paralisação mobilizando o
nosso País, pra que se diminuam esses tributos e esses impostos o qual todos nós podemos dizer
que ninguém aguenta mais, estão no sufoco eu quero dizer que a gente vê a repercussão também
de forma negativa, mas que também é um passo à frente para mostrar que o povo tem o poder de
parar o mundo e nossos governantes passem a olhar e ter uma visão diferenciada que a hora que o
povo de revolta a hora que o povo entender que tem autonomia e tem poder para tomar decisões
que não é só os governantes, não é só o Presidente não é os governos que tem a liderança, mas
sim o povo que tem a liderança maior e para o País então a gente é bem a favor e a gente espera
que as coisas se organizem na melhor forma possível e parem de gerar tanto impostos, em fim que
reconheçam que as pessoas não aguentam mais. Ver.GILBERTO VIANA GONSALVES– PP: Após
saudações iniciais, venho comentar sobre o telefonema que eu recebi do assessor do Deputado
Ernani Polo a respeito do trator que nosso Município vai ser contemplado dia 08 de junho está

previsto a entrega desse trator lá em Esteio, então é uma conquista pro nosso Município a gente se
sabe que é da Bancada Ruralista de todos os Deputados Federais do Rio Grande do Sul e os
Deputados indicaram as cidades que as Prefeituras deveriam receber inclusive nós não fomos
indicado por nenhum Deputado e esse trator está vindo da parte do Secretário Ernani Polo que ele
é uma complementação do Estado e nós fomos contemplados pelo Secretário da Agricultura,
Santiago vai receber dois tratores um do Deputado Geovani Feltes do PMDB que mandou esse
trator para a cidade de Santiago e nós estamos recebendo esse através da Secretaria de
Agricultura. Sobre os protestos a gente vê que se falam hoje em dia em pessoas corruptas, pessoas
que metem a mão no dinheiro público, mas eu fico apavorado com pessoas oportunistas também
que hoje eu estava olhando pela manhã vendo pessoas vendendo um butijão de gás a R$150,00
reais se aproveitando das pessoas, gasolina R$ 10,00 reais, mercado R$ 10,00 reais o Kg de batata
inglesa, cebola um preço abusivo então a gente vê quanta falta de senso, falta de amor com o
próximo às pessoas se aproveitando de uma situação dessas quem vem atravessando o nosso país,
então eu lamento esses tipos de situações e pessoas oportunistas como essas, corrupção não esta
somente na política está entre os grandes que governam centros, mercados, postos de gasolina,
empresas que tiram proveito e quem acaba pagando tudo isso é quem trabalha, quem precisa
deixo aqui meu repúdio por essas situações que vem atravessando nosso país. Ver. JOSÉ INÁCIO
FLORIANO VIANA-PMDB: Após saudação inicial, sobre essas manifestações que estão
acontecendo eu acho que deveria ter mais força porque como se viu há uma hora atrás aumentou a
gasolina de novo mais 9% o diesel caiu, mas a gasolina aumentou agora na parte da tarde eu acho
que isso aí é um abuso então teria que todos os carros parar da mesma maneira, de alguma parte
vai sair e agora já acabou saindo da gasolina, acho também um abuso em relação as pessoas
oportunistas, mas existe lei pra isso só as pessoas que não fazem uso que é denunciar para o
PROCON pra que essas pessoas sejam multadas então é falha também de cada pessoas de quando
houver um abuso denunciar. Sobre a luz do bairro Bertoldo Trindade que eu já fiz o pedido vou
deixar um reforço, que ainda se encontra as escuras na frente da Capela, ontem ainda estava
olhando se no caso precisarem daquela Capela ali que venha a acontecer alguma coisa está
totalmente as escuras aquela parte ali, então daria pra por um suporte um bico de luz pra que fique
claro porque aquele lugar ali é lugar que se ocupa, então pedir pra que o Prefeito coloque ali um
bico de luz naquela localidade ali. Também quero elogiar aqui a pessoa do Marcelo sobre o trabalho
dele, porque as pessoas que trabalham merecem ser parabenizadas, então o Marcelo é uma pessoa
que está sempre lutando, sempre nas casas ele nunca está escondido do serviço, ele está
demonstrando trabalho dele então aqui fica a minha homenagem a ele pelo seu trabalho. Sobre
umas reuniões que nós marcamos com o Prefeito segunda passada, pra falar sobre alguns negócios
de emendas e infelizmente foi marcado e ele não nos atendeu, agora ficou marcado pra essa
segunda-feira de novo no mesmo horário e outra vez ele não nos atendeu a gente não sabe o que
está acontecendo do lado da pessoa do Prefeito que ele não está cumprindo com o lado dele que é
receber os Vereadores, a colega Diulinda falou que nós deveríamos procurá-lo demonstrou mais
uma vez que ele não está afim de atender ninguém, nós fomos os quatro ali e ele simplesmente
não estava, mas no horário de trabalho dele que era o horário das 13:30 horas ele estava
atendendo na Ponto Clínica lá em Santiago, deu no rádio que a partir das 13:30 horas ele estaria
atendendo lá, quando nesse horário ele devia estar dentro da Prefeitura, no horário de expediente
ele tem que cumprir aqui e não lá dando consulta na Ponto Clínica em Santiago. VER. JOSÉ LUIZ
SOUZA DA SILVA- PMDB: Após saudações iniciais, apresentou o seguinte pedido de providência,
que seja feito um repato nos mata-burros que dá acesso ao Rincão do Portugueses,
JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, pois estão danificados, esses mata-burro estão bastante
danificados as madeiras quebradas, pro pessoal cruzar está ficando ruim então solicito que seja
feita alguma coisa pra que se resolva esse problema, quero ver se falo com o Secretario de Obras
pra ver se tem um jeito de reforçar aquelas madeiras lá, porque não adianta fazer mata-burro com
as madeiras muito fracas e acaba passando uma caçamba da Prefeitura mesmo carregada e quebra
à parte Verª. DIULINDA: está daquele jeito por passarem com carros pesados, trator e máquinas
o pessoal não usa abrir a porteira e passam no mata-burro e aí não tem madeira que vá suportar
até os próprios caminhoneiros nossos mesmos teriam que abrir a porteira. VER. JOSÉ LUIZ, mas
como a gente sabe que é difícil o pessoal fazer isso aí então eu acho que uma solução era reforçar
a madeira pode ser que aguente e se não aguentar aí não sei o que fazer, mas é uma solução que é
reforçar o madeiramento daí pode ser que resolva esse problema e pare de andar quebrando esses
mata-burros. Quanto os manifestos eu não posso deixar de dar a minha opinião, pouco vai valer
nós aqui estar batendo contra isso aí, mas acho que pelo menos uma opinião o cara tem que ter,
eu acho que é muito dinheiro mal distribuído, jogado praticamente fora às vezes , então isso aí vem
acumulando até que chegue no ponto que chegou e alguém vai ter que fazer alguma coisa já que
até agora não teve quem faça o povo está fazendo a parte deles torcemos aqui que resolva alguma

coisa, porque é uma vergonha é do meu partido o Presidente, mas embora seja do meu partido se
tiver errado eu não apoio sujeira de ninguém isso aí tem Lei que eles podem ocupar um tanto de
dinheiro lá no que eles quiserem aí eles aproveitam essas oportunidades essas brechas de Lei que a
Lei dá e começam a distribuir dinheiro às vezes sem necessidade jogando dinheiro pelo ralo e quem
acaba pagando a conta é o trabalhador que trabalha pra pagar as contas no fim do mês, pagando
juros, pagando imposto pra poder pagar os rombos que eles abrem, criam tudo que é coisa pra
cobrar do trabalhador. Sobre a nossa reunião com o Prefeito a gente fica chateado de marcar uma
reunião e não ter com quem falar o que a gente queria falar eu achava interesse se nos recebesse
lá porque se nós conseguir conversar um com os outros a coisa anda melhor, nós marcar a reunião
e não conseguir falar com ninguém não tem como resolver alguma coisa que nós queríamos
solucionar. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após saudação inicial, quero falar a
respeito do que o meu colega Beto falou desse trator que vai chegar para o nosso Município, que
bom que Unistalda está recebendo mais uma máquina eu também quero dizer a todos os colegas
que recebi informações do gabinete do Deputado Alceu Moreira a respeito desse trator que vai
chegar em nosso Município e ele me passou a respeito de uma emenda da Bancada Gaúcha com
convênio do Governo do Estado então nada mais é do que esse trator que está chegando em
Unistalda foi conseguido através dessa emenda da Bancada Gaúcha, Bancada Federal aí é só por
esse motivo que este trator está chegando no nosso Município, se não fosse a Bancada Gaúcha
destinar essas emendas Unistalda não estaria recebendo, pois então eu posso ter toda certeza que
o Governo do Estado e todos os Deputados Federais são os autores que esse trator chegue ao
nosso Município. Sobre essas duas reuniões que nós marcamos com o nosso Prefeito e eu me
entristece não por ele não ter nos recebido porque eu sei que isso aí faz parte do currículo dele o
que me entristece é dele saber que segunda-feira, à 13:00 horas a Bancada do PMDB estaria lá,
sem falar que ficou o meu número pra avisar se ele ia poder nos receber ou não e ninguém teve a
capacidade de fazer uma ligação e avisar que o Prefeito não ia poder nos receber aí a gente deixou
agendado às 13:00 horas novamente, inclusive ficou o meu número pra uma funcionária da
Prefeitura me ligar pra eu informar os meus colegas Vereadores se ele ia nos receber ou não e ficou
acertado que se eles não nos ligassem avisando nada era porque a reunião estava confirmada e a
gente deixou nossos afazeres mais cedo hoje, até eu sai 11:00 horas do trabalho pra chegar em
casa e dar tempo de almoçar pra que estivesse ali as 13:00 horas como a gente havia combinado e
a partir do momento que a gente chegou ali não havia ninguém, tivemos que procurar alguém pra
pedir informação se alguém agendou ou não ao chegar ali quando conseguimos falar com a
Vanessa, ela ainda estava com meu telefone na mesa dela e não tiveram a capacidade de nos dar
um telefonema pedindo pra que nós não viéssemos porque o Prefeito não ia nos receber então
lamento meus colegas Vereadores porque nós não estávamos ali de brincadeira estávamos ali
tratando de assuntos sérios tratando de recursos para o nosso Município e o nosso querido Prefeito
nos faz esse tipo de desfeita, não a primeira vez mas pela segunda vez então é lamentável mesmo,
porque a gente luta se esforça pra conseguir recurso pro nosso Município e nem mesmo assim eles
não dão valor ao nosso trabalho da oposição aqui nessa nossa Cidade, então fica aqui essa
indignação e ainda inclusive eu fui um dos Vereadores que fiquei discutindo assunto com a
Secretária do Prefeito, eu disse pra ela que se for, ela até ficou querendo marcar de novo, pra
marcar e a gente vir aqui pra perder tempo preferível não marcar, tu só me liga se o Prefeito quiser
nos receber e se ele não quiser não tem problema nenhum não somos nós Vereadores que vamos
perder, quem vai perder é ele porque nós estamos tratando de recursos para o nosso Município e
uma pessoa mesmo sabendo que nós estamos forcejando, trabalhando querendo tirar proveito da
situação da época porque vem a eleição aí a gente sabe que é o momento da gente conseguir
recursos para o nosso Município e ele nos faz essa desfeita, então meus colegas Vereadores eu
lamento muito a gente até perde a vontade de lutar mas a gente sabe que a gente não vai desistir
porque não é pra ele a nossa luta é pro nosso povo, é para as pessoas do nosso Município, é pra
quem precisa e nós não vamos deixar de ir em busca pedindo recursos para o nosso Município,
porque nós sabemos que quem precisa mesmo é o nosso povo e jamais nós vamos dar as costas
para o nosso povo porque a gente tem consciência que o nosso Município é pobre e precisa dessas
emendas parlamentar, então eu lamento mais uma vez. Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Após
saudação inicial, quero começar aqui parabenizando a munícipe, a Atleta Lilian Farina que
representou muito bem Unistalda na 21º Rústica Unimedi da Região Fronteira em Santana do
Livramento e acabou ficando em 3º lugar então isso nos alegra, só de estar participando já leva o
nome de Unistalda, representa Unistalda e ainda mais conquistando o 3º lugar a gente sabe que
não é fácil então deixar aqui o meu reconhecimento a ela e a toda sua família pela dedicação e por
levar o nome de Unistalda. Parabenizar a patronagem do CTG e a todos que participaram e se
envolveram no evento ali do torneio de bocha de dupla que aconteceu nesse final de semana e vai
se estender até o feriado então deixar aqui o meu reconhecimento pela organização, parabéns a

todos que participaram e ajudaram na organização e mais uma vez o Chico nas panelas estava lá
no risoto no domingo o Tato também estava jogando, colega Zeca também estava por lá então
deixar aqui o reconhecimento a todos. Na semana passada tivemos a Assembleia do COREDE onde
foi determinado a cédula dessa maneira com dez cédulas, porque se ficasse menos podíamos eleger
menos coisas, assim era garante dessa forma vai dar mais certo que no ano passado, porque todos
estão falando a mesma língua se entendendo e todos vão trabalhar mais ou menos em prol da
mesma coisa pra não acontecer a mesma coisa como o ano passado, que conseguimos ter uma boa
votação mas acabamos ficando fora porque os outros Municípios não tiveram, então se Deus quiser
vamos trabalhar em cima disso, agora dia 12/06 teremos uma reunião no COREDE também pra
decidir alguns detalhes e nos dias 26, 27 e 28 a consulta, a votação aqui no Município é muito
importante que a gente venha a votar. Quero dizer pro Paulinho que eu lamento muito vocês não
serem atendidos pelo nosso Prefeito, eu não gosto do discurso que prega a união e em uma hora
dessa que precisa, o Município não é meu, não é de vocês e não é dele eu acho que devemos estar
de acordo principalmente quando é pra trazer benefício para o nosso Município se lá em cima estão
juntos, aqui no Estados estão juntos aqui deve ter o diálogo mesmo sendo oposição então eu não
concordo e até vou me calar pra não falar mais coisas, então eu digo é lamentável eu não concordo
com isso que fala uma coisa e faz outra acho que deveria atender até pra ver o que os colegas
estão reivindicando ver o que vão trazer, pra depois não da contra tempo, então deixo aqui a
minha indignação também que eu acho que a gente tem que ver ainda mais uma situação que está
tão difícil pra todo mundo, então tudo que for pra somar e pra contribuir nós temos que acatar isso.
Sobre a greve dos caminhoneiros quero dizer que sou totalmente favorável, ainda mais que ontem
estava vendo uma reportagem um caminhão com medicamento com alguma coisa nesse sentido
eles estão deixando passar porque se eles não fizessem isso não sei a quanto estava hoje o óleo
diesel, outro problema também não adianta o governo dar com uma mão e dar com a outra baixar
o óleo diesel e aumentar a gasolina, ele não está levando a sério, parece que não está entendendo
a gravidade da coisa a CNT mand ou um ofício pro Ministro a dias informando que isso poderia
acontecer, não deram bolas mandaram diretamente pro Temer e também ignorou, e acho que vai
se prolongar mais pois já se fala em uma greve das petroleiras e até que se normalize isso, esta
certo os caminhoneiros estão certos eu apoio eles, porque tem que ter uma reforma tributária não
pode um rico que eu falo que aqui em Unistalda talvez tenha pouquíssimos, ente que tem muito
dinheiro comprar um óleo diesel e pagar o mesmo imposto que eu pago ou que um assalariado
paga isso está errado, quem ganha mais tem que pagar mais comprar água mineral seu eu
comprar vou pagar imposto e um riquíssimo vai pagar a mesma coisa, um Deputado desses que
ganha um horror, um Ministro um Juiz pagar o mesmo imposto que nós estamos pagando que
ganhamos um merreca perto deles, então está errado tem que haver um reforma tributária então
eu sou totalmente favorável a esta paralisação e até então a gente não se da conta disso por
exemplo eu sempre valorizei muito a profissão de professor não é porque a minha esposa é
professora, mas se não tiver combustível se não tiver o transporte como que o professor vai chegar
na sala de aula, como que o aluno vai chegar então entra aí uma categoria fundamental pra que as
coisas andem, o caminhoneiro e o agricultor se parar isso está todo mundo perdido ninguém come,
ninguém veste, ninguém anda para tudo então o governo vai ter que tomar uma providencia nesse
sentido o pessoal não aguenta mais todo dia subindo o óleo diesel, como a gasolina que agora
continua, chamou lá na semana passada meia dúzia de Ministros e um que diziam que era do
Sindicato, mas na verdade os caminhoneiros nem se mexeram porque não foram representados,
ameaça com a Força Nacional mas os próprio comandantes dizem que o Temer está mentindo, nós
não vamos mexer com os caminhoneiros está todo mundo cansado disso o exercito não vai atender
pedido dele de tirar caminhão, levar ou multar então eles vão ter que tomar uma providencia e ver
que a coisa é grave então quero deixar aqui o meu apoio a esse movimento. Ver.PAULO JAIR
MARQUES DE OLIVEIRA-PP: Após a saudação inicial, quero iniciar parabenizando o nosso Coral
do nosso Município que esteve nos representando no 5º Festival Estudantil na Escola Isaías onde
fizeram uma bela apresentação, também destaque para um que já foi aluno do nosso Coral o Igor
Martini que tirou o 1º lugar em música Nativista então fica o meu reconhecimento a esses jovens
que estiveram ali representando Unistalda nesse Festival. Parabenizar o CTG em nome da
Patronagem onde o Ci faz parte também pelo torneio de bocha realizado no final de semana e
também estive lá ajudando na parte de confecção do risoto estava bem organizado então que Deus
possa abençoar essa Patronagem que agora semana que vem tem eleição para Patronagem
novamente e creio que vai ficar a Aldorete novamente e os demais integrantes. Também
parabenizar a Lilian Farina que esteve participando da 21º Corrida da Unimed onde esteve
representando Unistalda e outros lugares ela esteve representando, mas nessa me chamou a
atenção porque ela mostrou a bandeira de Unistalda então fica o meu reconhecimento a essa atleta
que sempre esta sempre representando Unistalda. No domingo tivemos ali no Piquete Tropilha

Gaviona inaugurando um campo de futebol, pessoal de Santiago esteve ali, mais um
empreendimento daquele Piquete. Queremos agradecer ao Secretario de Obras pela roçada do
posto lá de Nazaré e agora cruzamos lá e vimos que está roçadinho e também pela arrumação da
estrada que dá acesso ao Passo de Santa Maria não sei até que altura foram, mas já começaram.
Sobre o Marcelo que é nosso Agente de Endemias agradecer a ele pelo trabalho e também a
população pela educação de ceder, que ao contrário das nossas cidades vizinhas os Agentes de
Endemias são barrados de entrar e aqui isso não acontece o povo é educado e sabe a necessidade
que tem de manter o controle então o meu reconhecimento ao trabalho do Marcelo e também à
comunidade que sempre está disposta para ajudar. E ouvindo a fala do Ver. Paulinho eu mesmo
vou ver o que aconteceu por duas vezes que foi marcado e realmente há uma necessidade grande
porque todos nós estamos trabalhando em busca de melhorias para o nosso Município e
infelizmente se não aproveitar agora metade do ano pra frente não sei se vai ter dinheiro porque
quem vai pagar essa conta, com essa redução do óleo diesel, quem vai pagar essa conta então é
complicado, mas eu mesmo vou ver o que aconteceu e se possível eu mesmo vou marcar essa
reunião, porque não participar com vocês vou ver a possibilidade de quando que ele possa receber
vocês. ESPAÇO DE LIDERANÇA:. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES –PP: Volto a esta tribuna,
para agradecer ao Sr. Joel Bonfim gerente da Corsan que nessa semana que passou esteve
concertando o calçamento em frente a Mercearia Todo Dia, então muito obrigada. Sobre as
palavras ouvidas dos colegas aonde se falou da Lilian Farina participou na 21 º Corrida da Unimed,
sempre que encontro com ela a tarde ela sempre esta correndo, então coloco ao Presidente uma
sugestão de nós fazermos um Voto de Congratulação a essa jovem que leva o nosso Município a
diante que mostra a realidade da nossa cidade quem sabe possível a gente fazer alguma coisa em
agradecimento a ela peço ao Presidente que tome essa atitude pra que façamos alguma coisa que
possa valorizar o trabalho dessa menina. Sobre o não atendimento dos colegas pelo Prefeito eu
digo assim que não deixe de buscar as emendas parlamentares isso aí é o nosso povo que precisa,
só que eu questiono uma frase do meu colega, não deixo de entender toda a questão de vocês,
mas acho que o colega Zeca de pronunciou que o Prefeito tem que estar todo momento na
Prefeitura, nem sempre ele tem esse tempo para estar, mas claro que não quer dizer o não
atendimento de vocês porque acho que ele pode estar um momento fora da Prefeitura, mas que
fique claro que o Prefeito não é aquela pessoa que tem que estar sempre na Prefeitura.
EXPLICAÇÃO PESSOAL: VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Volto a esta tribuna, para
parabenizar a organização do CTG pela realização do torneio de bocha onde me fiz presente,
porque eu sou um dos defensores da bocha aí no Município, então sempre que tiver um torneio de
bocha eu estarei presente, acho que aquela cancha ali é algo que estava faltando, de noite não
tinha nada pra uma distração a partir de quarta-feira esta sempre aberto, sempre tem gente ali
jogando então aquilo ali é quase um ponto turístico de Unistalda, acho muito boa a iniciativa da
Aldorete desejar a ela que sempre continue fazendo o melhor. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA
GUERRA- PMDB: Volto a esta tribuna, só pra dizer aos colegas e a colega Diulinda a respeito do
Prefeito não nos receber ele está no direito dele ele é Prefeito, recebe quem ele quer não é
obrigado a nos receber eu acho que foi uma falta de consideração deles não nos avisarem de que
não ia poder nos receber, porque foi ligado na semana passada e ficou agendado para a segundafeira as 13:00 horas, tudo bem ele não é obrigado a nos receber ele vai falar com quem ele quiser,
mas não custava fazer uma ligação e dizer que não viéssemos, aí segunda-feira a gente perdeu a
primeira viagem não comentamos nada, porque pode acontecer todo mundo é humano e pode
errar, mas pela segunda vez deixei o meu número na sala da Secretária ela leu o numero do meu
telefone hoje e não teve a capacidade de avisar pra não irmos, porque não iam poder nos
reunirmos com vocês, mas fazer a gente de otário, de palhaço eu fico indignado com essa situação
eu como falei aqui, se ele não gosta da Bancada do PMDB, do Vereadores não tem problema mas,
pelo menos então diga, não venham aqui que não quero ver e não quero falar, mas ligue não faça a
gente de bob, perder a viagem nós 4, o Vereador Tato saiu lá da Cantina Vermelha com certeza
trabalhou antes do horário pra poder chegar a tempo. Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Volto a esta
tribuna, para falar da minha indignação com o Governo que dizem que não pode diminuir o diesel e
nem a gasolina porque pode faltar receita, só que eles nunca falam em mexer nos privilégios dele o
fundo partidário que todos nós sabemos que aqui não chega pra nenhum político nosso, como que
o Vereador o Prefeito tem que se virar com a sua campanha, e eles tem toda essa fortuna para
gastar em nenhum momento eles falam em tirar um pouco do fundo partidário, privilégio deles eles
não mexem em uma vírgula pelo contrario só aumentam, o resto eles querem achatar o povo.
Também quero comentar aqui, ao Chico que é Vice-Presidente e a todos que fazem parte
Associação de Segurança de Unistalda que está se fundando, já ficou pronta documentação a gente
só assinou mais um papel lá e vai pra Receita e creio que esteja tudo certo e logo já vamos ter ela
bem consolidada e aí vamos começar a fazer algumas promoções e chamar a comunidade pra

gente dialogar e juntar recursos para que eles façam melhorias ali, tem bastante coisa a ser feita
ali na Brigada inclusive até em veículo isso aí os Municípios que tem acabam gerando um bom
fundo e eles conseguem fazer bastante trabalho de manutenção dos equipamentos com esses
recursos e tem bastante gente disposta a ajudar estão perguntando quando que ficam pronto,
querem doar, querem participar então deixar aqui o convite a todos que se interessam. Ver. JOSÉ
INÁCIO FLORIANO VIANA-PMDB: Volto a esta tribuna, sobre o comentário da colega Diulinda
eu concordo com ela que o Prefeito não precisar estar sempre dentro da Prefeitura, mas quanto o
horário de expediente ele poderia ter marcado com nós poderia estar ali ou se estivesse em um
trabalho para o Município, mas pelo o que a gente sabe ele estava num trabalho dele particular,
não tenho nada contra ele fazer podia fazer a partir das 14:00 horas ou coisa assim ou pelo menos
como os colegas falaram, a falta de consideração não nos ligar isso que é indignante eu digo bem
francamente pra vocês, não nego eu por mim os colegas sabem eu nem ia porque já sabia que isso
ia acontecer desde a primeira vez eu tinha certeza que ia acontecer isso aí, mas acabei indo e deu
no que deu pela segunda vez e acho que em outra eu não vou porque cansei de ser palhaço ir lá
tentar fazer alguma coisa e não ser recebido. Ver. SILVIO BEILFUS-PP: Volto a esta tribuna, pra
também deixar o meu reconhecimento ao trabalho do Marcelo que nós devemos muito a ele e
devemos pedir que Deus coloque mais pessoas assim, que façam o trabalho mais do que a
obrigação dele exige aqui então nós temos que agradecer então deixar o meu elogio a ele da
mesma forma deixar o meu elogio as famílias Martins que são as proprietárias dos nossos Postos de
Combustíveis que não muram o preço, a gente vê tanta coisa aí o prevalecimento como o colega
Beto falou e aqui notei que até o fim do estoque os preços continuaram os mesmos. Sobre o trator
nós tivemos uma sorte porque estava acompanhando e vendo que os Municípios que tinham sido
contemplados com uma retroescavadeira o corte do Governo Federal já pegou lá então eles tinham
que optar por um trator, pois a retroescaveira nesse valor já não daria mais e nós os Municípios
pequenos vamos se Deus quiser ser contemplados. Sobre essa reunião da Bancada do PMDB que
não conseguiram ser recebidos lá pelo Prefeito fico bastante sentido com isso, só não concordo com
as palavras do Ver. Paulinho sobre que ele não em a obrigação de receber, eu acho que ele tem
obrigação de receber um Vereador independente de partido pelo menos pra ouvir e ver o que pode
ser feito, então é bastante complicado sinto muito foge da minha alçada, uma coisa que meu pai
me ensinou é não defender o que está errado e se eu não tiver argumento me calar. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que
fosse lavrada a presente ATA. Unistalda, 28 de maio de 2018.
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