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===========================Nº018============================ 
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 17/2018, aprovadas por unanimidade. Foi feita a 
leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Ver. GILBERTO VIANA 
GONSALVES– PP:  Após saudações inicias, parabenizar a iniciativa do Secretário do Meio 
Ambiente, juntamente com a Camila em fazer essa coleta de lixos havia uma preocupação até 
pensei de fazer um pedido e enviar a Secretaria sobre estes lixos para serem recolhidos a gente 
sabia que era somente a cidade de Santiago que estava fazendo esse recolhimento e é muito 
importante a gente observa muitos computadores jogados ao solo, máquinas de lavar roupas então 
é uma iniciativa muito válida, para nós também comunicarmos e levarmos ao conhecimento das 
pessoas essa conscientização como é necessário nós fazermos e vivermos em uma comunidade 
limpa aonde todos são conscientes de onde se deve colocar os seus resíduos, um descarte correto 
como diz o próprio convite enviado a esta Casa para que nós possamos nos engajar nessa atitude 

do nosso Secretário juntamente com a Bióloga Camila, levemos ao conhecimento do munícipes 
para que possam trazer até a Secretaria do meio ambiente.Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO 
VIANA-PMDB: Após saudações iniciais, venho mais uma vez para falar da iluminação pública da 
rua Pedro Coelho que já faz três ou quatro sessão que eu peço iluminação daquela localidade em 

frente a Capela por estar aquele local totalmente as escuras que se não ligar as luzes das casas fica 
totalmente as escuras então pedi mais uma vez que se tome atitude de colocar o bico de luz ali até 
porque na hora de uma necessidade de ocuparem a Capela vai estar as escuras, a gente pede mais 
uma vez e não vou me cansar de pedir na próxima segunda vou vir aqui pedir de novo até que 
tomem as devidas atitudes de arrumar aquela iluminação. Sobre os descartes do lixo também 

parabenizar pela atitude porque a gente vê pelos corredores muitos lixos colocados fora de grande 
porte como fogão, geladeira, computadores como o colega Beto falou e até no costado do asfalto 
na frente das casas a gente vê televisão colocada fora na beira do asfalto, então essa atitude do 
Meio Ambiente de recolhimento desse lixo é de grande valia pra que nós tenha uma cidade limpa e 
que o povo de conscientize quanto ao lixo e seu descarte a gente vê mesmo que a gente peça aqui 

o que recolhem o lixo pedem para que não coloquem grama nem folha porque isso aí serve até de 
adubo para colocar no fundo dos pátios e a gente vê muito ali na minha casa na frente eu cobro do 
pessoal não colocar grama e o pessoal corta e ainda assim coloca no lixo é desnecessário aquilo ali, 
as vezes eu até recolho aquelas gramas por que é de grande quantidade e coloco no fundo do meu 

pátio porque é um excelente adubo e eu tento conscientizar o pessoal que não coloque mas é difícil 
lidar com o povo que parece que quanto mais a gente fala mais eles teimam em fazer as coisas 
erradas.VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Após saudações iniciais, parabenizar a 
iniciativa do Secretário do Meio Ambiente pelo recolhimento do lixo que isso é de muita importância 
manter a cidade limpa que bom que temos alguém que está tomando a atitude de fazer esse 

serviço aí na nossa cidade que a gente vê bastante lixo abandonado por aí e eu acho muito 
importante e que bom que ele tenha se dado em conta de tomar essa iniciativa de fazer essas 
coletas. Sobre a iluminação pública que o meu colega Zeca falou acho que está muito burocrático 
demais para regularizar essa iluminação pública que faz horas que vem fazendo pedido e ninguém 
atende e já foi aprovado o projeto da iluminação publica, não sei se já passou ou o que está 
acontecendo que continua o mesmo caso da iluminação pública se o projeto não está em vigor tem 
que ver qual o motivo porque já foi aprovado deveriam ter tomado providencias para resolver Ver. 
JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após saudações iniciais, quero falar a respeito do caso 



que o meu colega Presidente se manifestou no término da sessão a respeito do caso da colega 
Diulinda queria a dizer ao Presidente e a todos os colegas vereadores os funcionários que estão 

aqui, que eu estou com minha consciência tranquila tenho certeza que a respeito desse caso eu não 
cometi erro nenhum, não fiz nada errado e sei que simplesmente eu fiz uma informação ao 
Ministério Público de um fato que estava acontecendo neste poder legislativo que no nosso 
entendimento era ilegal e no nosso entendimento a nossa Bancada estava sendo prejudicada 
porque estaríamos ficando praticamente sem assessoria jurídica, então sei que tem colegas 

vereadores nossos tem funcionários desta Casa que sabem de tudo de aconteceu na época porque 
isso aí é um caso de 2013, faz bastante tempo mas eu digo que tenho a minha consciência 
tranquila porque eu tive a humildade de não só uma vez, mas sim várias de pedir para a nossa 
colega Diulinda que ela não fizesse aquela contratação, mesmo assim após ela não ter atendido o 

meu pedido como Vereador e como colega ela fez a contratação e o Dr. José continuou trabalhando 
e mesmo assim mais uma vez eu tive a humildade de antes de entregar a informação ao Ministério 
Público eu juntei toda a documentação pedida através de ofício para na época Presidente a 
Vereadora Diulinda e ela me entregou a documentação e mais uma vez eu chamei ela na sala dela 
e pedi antes de fazer a denúncia ao Ministério Público eu com toda a documentação na minha mão 

eu pedi pra ela e tem testemunha os colegas Vereadores eu sei que sabem do caso tem a nossa 
secretária Silvânia que sabe que isso é verdade e eu pedi mais uma vez pra ela antes de ir ao 
Ministério Público que ela rompesse o contrato com o Dr. José e contratasse qualquer outra 
assessoria que na mesma hora eu rasgava toda a documentação e não fazia porque eu não tinha 

interesse nenhum em denunciar uma colega de trabalho, mas eu lembro das palavras que ela me 
disse e eu não tive outra alternativa a não ser entregar a informação no Ministério Público, todos 
nós sabemos do que está acontecendo sabemos que ela foi julgada aqui em Santiago a minha 
colega é testemunha que eu dei o meu depoimento sem eu saber que seria intimado pra depor 
conta ela o Ministério Público intimou a mim e a Silvânia e tenho certeza que ela também não 

sabia, a gente foi intimado pelo Ministério Público a depor no caso e no dia do depoimento a minha 
colega Diulinda junto com o Dr. José estavam presente ouvindo o meu depoimento e ela sabe que 
eu não menti nada, não inventei nada pra prejudicar ela perante o julgamento nãofoi isso que eu 
fiz eu simplesmente respondi as perguntas que o promotor me fez com a verdade sem mentir e 
sem tentar prejudicar ninguém então por isso meus colegas vereadores eu estou aqui falando isso 
dizendo que eu tenho a minha consciência tranquila porque eu ouço boatos de pessoas dizendo que 
culpado é o Vereador Paulinho, não é o Vereador Paulinho porque simplesmente eu fiz uma 
informação ao Ministério Público quem analisou a documentação foi o Promotor e aí o Promotor 
investigando a documentação com certeza achou que as provas eram evidentes e denunciou ela 
então quem denunciou a minha colega Diulinda foi o Promotor quem julgou foi Dr. Ana Paula da 1º 
Vara que condenou ela e agora o recurso que eles entraram com esse acórdão que foi julgado lá do 
TJ, no Tribunal de Contas porém é julgado pelos Desembargadores e pelo presente sabe eu trouxe 
uma cópia da ordem e entreguei para o Presidente desta Casa foi negado por unanimidade foi 3 
votos a 0 então eu lamento, mas quero deixar aqui aos meus colegas que eu tenho uma 

consciência limpa a respeito disso e como Presidente do nosso Partido PMDB, Vereador e Líder da 
Bancada nós juntos com a nossa assessoria entreguei uma cópia do acórdão pra Juíza de Direito 
Eleitoral outra cópia para a Juíza da Vara Civil e outra cópia para o Presidente da Câmara, 
simplesmente para informar da situação que a nossa Vereadora colega se encontra, nós fizemos o 
nosso trabalho transparente estou aqui falando porque eu não quero sai na rua e alguém vir dizer 

que o Paulinho faz isso, fez aquilo eu fiz, eu protocolei documento aqui nesta Casa dizendo que foi 
feito e tenho certeza que não tenho culpa de nada porque não fui eu que, denunciei e não foi eu 
que condenei minha colega.Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Após saudações inicias, quero iniciar a 
minha fala agradecendo a Secretaria de Obras na semana passada eu fiz um pedido que colocasse 

o automático no poço do Rincão dos Coelhos e hoje pela manhã foi colocado em ordem graças a 
Deus está funcionando e isso é uma maneira de facilitar os usuários, porque é uma 
responsabilidade porque duas vezes por dia devia ser ligado e desligado e acaba se tornando um 
transtorno quando o responsável precisa sair, então graças a Deus foi colocado e agora é só fazer o 
acompanhamento do funcionamento pra ver se tudo anda de acordo. Parabenizar a Secretaria do 

Meio Ambiente em nome do Secretário Igor e toda a sua equipe por essa iniciativa e nós temos que 
divulgar isso porque inclusive eles vão levar geladeira velha, fogão velho, microondas velho, tudo 
que for de difícil descarte e a gente sabe que o lixo não leva, então até o dia 9 esse aparelhos 
menores podem ser levados na Secretaria do Meio Ambiente e no dia 10 o caminhão vai estar na 

frente da Praça, então quem tiver lá pelo pátio a Secretaria de Obras vai estar fazendo uma coleta 
pra trazer até ali, então nós temos que divulgar pra ver se a gente faz uma limpa na nossa cidade e 
mandar embora esse lixo que é difícil o descarte dele aqui no nosso Município. Quanto as palavras 
do Vereador Paulinho, a gente recebeu a comunicação, mas como eu disse oficialmente eu não 



recebi nada ainda, do Ministério Público ou da Justiça Eleitoral, Justiça Federal sei lá de que 
maneira seja então a gente tem que aguardar pra ver o andamento da coisa porque nem mesmo a 

própria defesa que a colega tem direito a fazer ainda no caso não expirou ainda pra que ela faça 
então nós estamos aguardando, só que no momento como aquele dia que o senhor me disse que 
vocês lamentam isso, que não queriam isso só me admiro a rapidez que vocês, nem bem chegou a 
documentação quer dizer que talvez nem tinha chegado ainda, ainda está to sistema, já vão levar 
pra juíza como quem diz provocar só que eu no meu entendimento se isso cair aqui pra nós quero 

vem se realmente não é bem assim, se não tem interesse mesmo que eu vou ser bem sincero, eu 
jamais como aconteceu aquela vez com a colega Regina que ela tirasse o mandato, mas demos 
interesse, porque é serio alguém perder o mandato dessa maneira até porque não foi cometido de 
má fé, assim como eu poso me equivocar a gente é leigo, como vocês como qualquer um que 

estiver na Presidência pode sofrer uma pena dessa então eu acho que a gente tem que aguardar aí 
o desfecho de todo esse andamento aí e vamos proceder da melhor maneira possível, claro que 
tudo dentro da legalidade do que nos manda a Lei e a gente vai aguardar aí todo o comunicado aí 
Justiça que com certeza irá chegar até essa Casa. Ver.PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA-
PP: Após saudações iniciais, quero iniciar a minha fala fazendo um convite aos nobres Vereadores e 

também aos colegas funcionários desta Casa para na quinta-feira a Festa Junina da Escola João 
Aquino eu como Vice-Presidente do CPM da escola venho fazer esse convite para participarem deste 
evento,onde vai estar ao meio dia com o risoto e a tarde com outros eventos. Parabenizar o Piquete 
Tropilha Gaviona que domingo esteve realizando um risoto beneficente estivemos ali ajudando 

onde a comunidade ali presente esteve cooperando com aquele Piquete que deu em torno de 100 a 
110 pratos vendidos. Recebi a informação que amanhã o Timóteo e sua equipe já vão estar 
trocando as lâmpadas  na localidade de Manoel de Freitas, que realmente está precisando estive lá 
visitando e o pessoal reclamou bastante. Sobre o que o Vereador Paulinho falou sobre a colega, 
mas nem ela mesmo tem certeza então vamos aguardar, mas nem sabia ela que ia ser julgada 

alguém está mexendo os pauzinhos lá por cima não sei qual o interesse quem tem na Vereadora 
Diulinda, mas vamos aguardar então. Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB: Após 
saudações iniciais, começo parabenizando assim como os meus colegas que me antecederam, a 
Secretaria do Meio Ambiente pela grande iniciativa que é um trabalho muito importante esse lixo 
eletrônico não pode ser descartado como o resto dos lixos comuns e deixo aqui o meu 
reconhecimento a essa Secretaria, a Bióloga e ao Secretário por esse trabalho estar sendo feito na 
nossa cidade. Sobre as palavras do meu colega Paulinho, fique mesmo Vereador Paulinho com a 
sua consciência tranquila pois denuncia infundada não prospera e não foi o que aconteceu, então 
fique mesmo com consciência tranquila pois o errado aqui não foi tu, tu fez o teu trabalho é 
fiscalizar tu é um Vereador e tem essa obrigação nossos munícipes e os populares como chamamos 
tem essa possibilidade de fiscalizar, mas nós como parlamentares temos a obrigação e se tem 
alguém mexendo os pauzinhos deve ser a justiça que é um caso que se prolonga desde 2013 como 
o Vereador falou, então deixe esse desenrolar então não vamos colocar a carreta na frente dos 
bois. Sobre a reportagem do fantástico que o nosso Rio Grande do Sul foi alvo de uma reportagem 

sobre Guaíba que foi um Presidente de Associação de bairro que juntou alguns papeis sobre o 
Presidente da Câmara e levou ao Ministério Público e o Ministério Público afastou o Presidente dos 
trabalhos até que prove o contrário ele é acusado de fraude em licitação assim como o Vice-Prefeito 
de Agudo afastado essa semana, inclusive ele é do PMDB do meu partido, mas sendo culpado ele 
seja julgado e cumprido a sua pena então fica aqui a justiça faz tempo que está dando muitos 

recados aos legisladores, para os gestores e não tem entendido isso aí não vai prosperar mais a 
fraude no nosso Rio Grande do Sul e em nosso País não vai prosperar, a minha torcida é que tudo 
se resolva e que a Lei se cumpra. Ver. SILVIO BEIILFUS-PP: Após saudações inicias, sobre essa 
ótima iniciativa que a nossa Secretaria do Meio Ambiente nessa coleta desse lixo eletrônico que é 

algo bastante complicado nós não temos um conhecimento sobre o que fazer e não sabemos o que 
pode causar algo eletrônico com carga, radiações e essas coisas que existem e as vezes ficam 
dormindo ao nosso lado em nossa casa, então isso é muito importante e espero que continue, um 
cronograma bem bom que seja estabelecido por bastante tempo essa coleta pra que nós possamos 
ajudar, esclarecer e informar os nossos Munícipes sobre as datas e os locais que também é 

bastante importante isso, então deixar aqui o meu reconhecimento a essa Secretaria e meus 
parabéns a esta gestão por isso. Sobre o assunto da situação da nossa colega Diulinda, fico 
contente colega Diulinda pelas palavras do colega Paulinho e até que me provem o contrário eu vou 
acreditar que não tem perseguição e então vamos aguardar para que, nós sabemos que os direitos 

políticos sendo cassados nós vamos depender de algo aqui nesta Casa, então tem que ser mexido 
por alguém aqui vai ter que ser feito algum apontamento, julgamento ou nosso regimento interno 
vai ter que ser revisto, mas já com a palavra que o colega Paulinho deixou não tem nada contra, 
então eu acho que já pode dar uma tranquilidade maior porque eu também acredito que nós 



Vereadores nós somos, não existe a profissão Vereador então nós somos de certo ponto muito 
leigos sobre o que pode ou não, eu estou aqui desde 1º de janeiro de 2013 já fui em vários 

congressos e seminários da UVERGS que é nossa entidade representativa maior onde nos foi 
passado várias vezes que o que a colega Diulinda fez aqui durante a sua gestão nesta Casa, não 
era crime e agora essa condenação então fica aquele ponto de interrogação, sobre o que é verdade 
ou não só que eu acredito que um colega jamais pode perder o seu tempo com esse tipo de intuito, 
de fazer com que se casse e se afaste um colega, porque nós sabemos que de 4 em 4 anos nós 

passamos pelo julgamento, esse sim é um julgamento que não tem o que se fazer, nós carregamos 
essa cruz de político digo cruz porque pagamos por coisas que fazem tão longe de nós, que somos 
apenas eleitores como qualquer outro dentro do nosso Município e agora estamos carregando essa 
cruz de representar os políticos, chegar nas casas pedindo voto, nós sabemos que a nossa classe 

está bastante desvalorizada e a nossa população é bastante informada, então acredito que quem 
tem obrigação pra fazer algo para afastar alguém é a população. Verª. DIULINDA FERREIRA 
PIRES – PP: Após saudações iniciais, quero iniciar a minha fala parabenizando a Secretaria do 
Meio Ambiente em nome do nosso Secretário Igor, da nossa Bióloga e aos demais o Guilherme que 
se faz presente, a Camila e a Gringa enfim a toda a equipe que está fazendo um belo trabalho em 

prol de bem estar do nosso Município no sentido de limpeza então cabe a nós Munícipes fazer a 
nossa parte, parabéns a esta Secretaria que está trabalhando em prol do nosso Município. 
Apresentou o pedido de providencia, que o órgão competente da empresa CORSAN providencie o 
reparo do calçamento nas ruas: Protásio Nenê em frente à loja Sharon Confecções e na Desidério 

Finamor em frente ao posto de saúde, JUSTIFICATIVA: Esperamos que a empresa venha sanar os 
citados reparos o mais breve possível. Quero iniciar a minha fala após o que o colega Vereador 
Paulinho falou sobre o processo ao qual estou respondendo de fato, porque o Vereador Paulinho 
entrou no Ministério Público fazendo uma acusação o qual diz que não tem nada contra mim, mas 
eu o questiono Vereador, que acho que a minha votação eu acho que tudo que eu represento no 

Município de Unistalda, não incomoda só o Senhor como muitas pessoas do seu próprio partido, 
também gostaria de falar que quando ele fala nas pessoas a qual prestam atendimento na questão 
de advogado, seu advogado é uma pessoa bem pública e bem conhecida, Sr. Júlio Prates pra quem 
não conhece, acredito que todos conheçam em Santiago, acredito que seja uma pessoa tão boa 
quanto o Senhor em questão de informação e de bondade também e quero dizer que eu estou 
respondendo é porque eu peguei o filho do Prefeito Ribeiro o qual ganhou durante o tempo que 
trabalhou nesta Casa Legislativa, R$ 16.000,00 reais e alguma coisa, prestou tanto trabalho pra 
mim quanto pra oposição e também pelo fato de ser filho do Prefeito teve talvez um certo peso, 
dizer ao colega Vereador Paulinho que eu não acho justo não, o Senhor agiu mal intencionado, 
preparado para o que queria agir queria me prejudicar sim, talvez consiga eu acho que o Senhor 
me prejudicou bastante, mas a gente entende que parece não ser o suficiente, acredito também 
que o Senhor deita e durma sim com certeza até porque não tem porque não, vamos deixar para a 
Justiça veja o que tiver que ser eu estou pronta, estou aqui para reparar o meu erro se eu errei por 
ter pegado o filho do Prefeito eu vou pagar, mas de forma correta e verdadeira que é o que digo 

para todas as pessoas na rua é R$16.000,00 do José Ribeiro mais R$16.000,00 por ele ter 
trabalhado, pra mim a multa de um salário de Presidente mais um salário de Presidente e 3 anos 
sem poder concorrer a cargo Público, mas não precisa espalhar pior ainda eu acho que não tem 
porque a verdade vai brotar sempre, quero também dizer ao colega que eu posso estar fora da 
política por 3 anos, isso pode acontecer com qualquer um de nós a partir do momento que não se 

eleja a partir do momento que o povo pode barrar a entrada de um colega Vereador ou de um 
Prefeito, estará impedido de exercer o seu mandato, mas quero deixar bem claro ao colega que a 
política pra mim não para eu vou continuar trabalhando em prol do meu partido vou continuar 
lutando para que nós possamos mais uma vez ganhar as eleições, mais uma vez ter a maioria dos 

nossos representantes aqui nessa Casa Legislativa dizer que eu posso estar fora do páreo, mas que 
nós temos pessoas suficientemente preparadas a concorrer e a ganhar mais uma vez as eleições de 
vocês, porque o que o povo vê aí fora Vereador Paulinho, estou falando sobre o Vereador Paulinho 
é o trabalho de cada pessoa todos me conhecem, todos sabem do meu caráter, nunca roubei um 
pila de ninguém isso o Senhor sabe pode ate me dizer aqui nessa Câmara se algum dia o José 

Ribeiro, tirou um pila de alguém ou a Vereadora Diulinda tirou um pila de alguém nunca, a gente 
tem credibilidade perante a sociedade do Município de Unistalda, as pessoas sabem do meu 
trabalho e eu vou continuar trabalhando até o último dia que eu estiver frente a esta Casa, dando 
todo o melhor da minha pessoa pode não ser tudo para a comunidade, mas eu vou dar o melhor de 

mim sempre trabalhando honestamente e digo mais Ver. Paulinho eu não tenho a votação pra 
denuncismo, lhe digo de sã consciência porque hoje eu chateada, triste eu poderia simplesmente 
pegar o que eu tenho ali de documentação que está rolando por aí que o PMDB colocou uma 
pessoa, uma mulher para se candidatar laranja, pra poder agregar os demais vereadores eu 



poderia pegar e levar a denuncia ao Ministério Público, como o Senhor fez com a minha pessoa 
nada impediria que eu pegasse e fosse lá e dissesse que lá no Município de Unistalda aconteceu 

isso e isso, investiguem, mas eu não tenho essa capacidade Vereador, de mim pode ter certeza se 
outras pessoas fizerem a Diulinda não tem essa capacidade e pode ter certeza mais ainda colega 
Paulinho que as urnas dizem muita coisa de todos nós e tudo que o Senhor me desejar eu não 
desejo em dobro porque sei que não é coisas boas, mas só que tem um Deus maior que tudo pode 
e tudo enxerga e ele tudo nos fortalece, e sabe aquelas pessoas que sorrateiramente vivem 
armando armadilhas para colher maduro Vai chegar o tempo que elas próprias tropeçarão nas 

próprias arapucas e nelas se enredarão, então tudo que vai volta, eu jamais vou pensar em até o 
Ministério Público denunciar os meus colegas Vereadores, acho que vocês tem o direito ao trabalho 
e devem-se manter nesta Casa, mas o tempo que cada um vai se manter e o que o povo acha de 

cada um de nós lá fora, isso não compete a mim  não compete ao Vereador Paulinho, não compete 
a nenhum Vereador todos se conhecem aqui no Município de Unistalda e eu com certeza a política 
pra mim vai ser constantemente, a política do bom vizinho, a política do bem fazer a toda 
comunida, a política do falar bem das pessoas principalmente não pelas costas, essa é minha 
política. ORDEM DO DIA: Processo Legislativo nº 025/2018. Projeto de Lei Legislativa nº 

009/2018. ASSUNTO: ALTERA REDAÇÃO DO ART.1º, §2º DO PROJETO DE LEI Nº 009, DE 14 DE 
MAIO DE 2018, QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL E POR TEMPO 
DETERMINADO, DE 01 MÉDICO VETERINÁRIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Autoria: Bancada do PMDB. 

Discussão contra, Ver. Silvio Beilfuss: Quero usar este espaço de discussão para me declarar contra 
essa emenda dos colegas, eu sou alguém que sempre presa pela união pela capacidade através do 
diálogo pra se conseguir traçar um rumo único, mas as vezes isso dentro da democracia não se 
consegue, então quero dizer aqui o porque dessa discussão contra eu não entendi o porque dessa 
mudança no tempo de contratação,então é por isso que eu sou contra e com o parecer técnico aqui 

da UVERGS em mãos onde se questiona sobre a legalidade do projeto da forma que estava com um 
ano de contração podendo ser renovado por mais um ano, o parecer quanto a legalidade do projeto 
esta superada a tal duvida haja vista que a Constituição Federal possibilitou a contratação 
temporária por tempo determinado de interesse público, em seu Art.37 que a Lei estabelecerá 
prazo de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público eu já acredito que até já passou esse projeto das contratações por 
esse período aqui e agora não entendo, não vejo finalidade nessa emenda anão ser que pareça 
alguma perseguição a alguém que se acredita que vai usar este cargo. Discussão a favor, Ver. José 
Paulo: Venho a esta tribuna para discutir este projeto pra dizer ao meu colega Silvio e a todos os 

nossos colegas que nós desde o ano passado a nossa Bancada vem votando contra a projetos que 
estão chegando nesta Casa pedindo contratação em caráter emergencial por período de 2 anos, 
porque pra mim ainda não está bem claro este período, quero deixar bem claro ao meu colega 
Silvio que não tem perseguição nenhuma até a nossa Bancada tem consideração pelo profissional 
que presta este trabalho na Prefeitura, temos nada contra o profissional até digo particularmente 

acho um bom profissional e não há interesse nenhum da nossa Bancada que ele não seja 
recontratado, simplesmente a nossa emenda é porque todo tempo como Vereador nesta Casa só 
mudou o tempo de contratação emergencial do final do ano passado pra cá e a nossa Bancada do 
PMDB se posicionou contra a essas contratações emergenciais por período de 1 ano prorrogado por 
2 e é só por esse motivo que fizemos essa emenda porque em nosso entendimento ainda está bem 
claro se pode ou não pode, tem o parecer da UVERGS, mas não esclareceu as nossas dúvidas e 
muitas vezes nos somos taxados de denunciador, é aquela coisa que todo mundo fala mas a gente 
sempre faz quando a gente não entra em acordo nesta Casa com os colegas e aí não nos deixam 
outra alternativa a de recorrer o órgão competente que sabem e eu acho que a informação a 
respeito de um projeto é o Ministério Público,a respeito de nós informarmos o Ministério Público 
nãoquer dizer que estamos denunciando estamos tendo a certeza de que se pode ou não,porque 
como nós não somos jurídicos e muitas vezes a entidade que nos presta a assessoria não nos 
esclarece bem,não nos deixa outra alternativa a não ser fazer isso e se o projeto é legal nada vai 
acontecer a nossa denúncia vai tornar inválida e o projeto vai ser aprovado e vai ser tudo dentro da 

legalidade,então é só por esse motivo que nós fizemos essa emenda. VOTAÇÃO: 4 votos contrários: 
Ver. Diulinda Ferreira Pires, Ver.Gilberto Viana, Ver. Paulo Jair Marques de Oliveira e Ver. Silvio 
Beilfuss. 4 votos a favor: Ver. Paulo Guerra, Ver. José Inácio Viana, Ver. José Luiz Souza e Ver. 
Roséli Maretol. 1 voto desempate: Presidente Ver. Moacir Nazário. Rejeitado. 

Processo Legislativo nº 021/2018. Projeto de Lei Executivo nº 009/2018. ASSUNTO: AUTORIZA A 
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO, DE01 MÉDICO 
VETERINÁRIO, POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autoria: Poder Executivo. 



Aprovado por unanimidade. Processo Legislativo nº 023/2018. Projeto de Lei Executivo nº 
010/2018. ASSUNTO: AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL E POR TEMPO 

DETERMINADO, DE 01 PSICÓLOGO, POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Autoria: Poder 
Executivo. Discussão contra, Ver. José Luiz Souza: Vou discutir contra esse projeto pelo fato que 
apouco dias atrás estávamos se reunindo e discutindo valores de aumento do salário do 
funcionalismo e só o que a gente se ouvia era que não tinham condições de um aumento maior por 

falta de recurso, então agora estão contratando funcionário novo pra mim sem muita necessidade, 
nós já temos duas psicólogas para o nosso Município acho que seria suficiente para a demanda do 
nosso Município então por isso aí sou contra este projeto e o que for projeto de contratação sem 
muita necessidade eu serei contra todos, porque isso aí é verba pública que nós estamos cuidando 

aqui nesta Casa e nós não podemos estar favorável ao desperdício de verba pública, porque isso aí 
tem que ser revisto. Discussão contra,Ver. Roséli Maretoli: Venho explanar a minha opinião contra 
esse projeto pelo fato que chegou aos meus ouvidos que a psicóloga do nosso Posto de Saúde, ela 
tem 20 hrs concurso e mais 20 hrs convocação, teriam que tirar 20 hrs convocação pra contratar 
outra psicóloga e a minha pergunta seria,se é a desvalorização da nossa Psicóloga concursada Ela 

não está desempenhando seu trabalho bem ou o que está acontecendo Então eu acho que ela 

pode sim continuar fazendo o trabalho dela sem a contratação de outra psicóloga. Discussão a 
favor, Ver Silvio: venho ser a favor por acreditar que é algo de muita importância uma psicóloga ou 
mais que uma pra atender as pessoas, temos várias pessoas que necessitam de atendimento de 
alguém técnico na área, então se tem muito essas ameaças de que é pra deixar alguém de lado 
sem citar nomes porque não leva a nada isso,nós temos obrigação para acreditar que a nossa 
gestão Municipal está fazendo o melhor que é o interesse na melhoria para as pessoas que 
necessitam de um acompanhamento psicológico é um direito também da administração com essa 
fama de investir nesse tipo de trabalho por isso sou a favor, os julgamentos acontecem de 04 em 

04 anos. VOTAÇÃO: 4 votos contrários: Ver. Diulinda Ferreira Pires, Ver. Gilberto Viana, Ver. Paulo 
Jair Marques de Oliveira e Ver. Silvio Beilfuss. 4 votos a favor: Ver. Paulo Guerra, Ver. José Inácio 
Viana, Ver. José Luiz Souza e Ver. Roséli Maretol. 1 voto desempate: Presidente Ver. Moacir 
Nazário. Aprovado. 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 contra, Ver. Silvio Beilfuss: Quero dizer 
que não sou contra nem a favor, simplesmente vou pedir vistas porque a mim não está bem 
esclarecido quais as vantagens que o nosso Município terá com esse consórcio. Vou solicitar a nossa 

Diretora para que a nossa Assessora Jurídica venha nos passar as mudanças, é um consórcio 
público com a FAMURS sendo assim, mexe com dinheiro público, então vou solicitar vistas para que 
durante esta semana alguém nos esclareça melhor quais os nossos benefícios. VOTAÇÃO: Solicitado 
vistas pelo Ver. Silvio Beilfuss. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA: 
Volto a esta tribuna, pra dizer pra minha colega Diulinda que as palavras dela não me comovem e 

quero dizer a ela que a respeito do que ela falou sobre a nossas candidatas que na eleição passada 
não tiveram voto, nós já estamos respondendo Vereadora Diulinda por isso, não sei se foi denuncia 
de alguém não interessa também, só quero lhe dizer que já estamos respondendo isso não nos 
preocupa porque já faz tempo que nós respondemos a respeito deste caso. Quero deixar algumas 
palavras aqui nesta tribuna a respeito do caso da minha colega que esse caso dela sirva de 

exemplo para os próximos Presidentes desta Casa, porque na época a minha colega Diulinda que 
agora vem com a palavras se desculpando, mas eu não esqueci das palavras arrogantes que ela na 
época em que foi Presidente e a respeito deste caso, então eu me sinto tenho certeza que fiz o que 
tinha que ser feito fiz a coisa certa, simplesmente informar a irregularidade que acontecia nesta 

Casa. Muitas vezes nós votamos projetos aqui nesta Casa com a nossa Bancada desfavorável e a 
gente sabe que cada um tem o direito de votar na forma que melhor entende os projetos, mas nós 
viemos sempre votando ao contrário para projetos por 2 anos acabamos votando agora a respeito 
desse da contratação do médico porque nós sabemos da necessidade que tem o nosso Município 
por esta contratação. VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Volto a esta tribuna, para falar 
a respeito do que o Vereador Silvio falou que nós não devemos denunciar os colegas porque o povo 
tem o direito de julgar a cada 4 ano, mas nós que convivemos a cada sessão dentro desta Casa, se 
nós vermos as coisas erradas Vereador Silvio e nós não denunciarmos, o povo lá fora não vai estar 
sabendo então o que cometer um erro vai continuar cometendo o erro o povo vai continuar 
apoiando e votando nessa pessoa sem saber o que ela está cometendo, então eu acho que é 
responsabilidade de cada um dentro desta Casa se ver algo errado é denunciar, levar ao 
conhecimento das autoridades que tenham poder pra fazer alguma coisa eu não vou dizer que vá 
perseguir alguém mas não podemos nos omitir diante de erros acho que nossa responsabilidade é 



denunciar a não ser que não tenhamos coragem pra fazer isso e o que esta acontecendo com a 
colega Diulinda é com a justiça eu na época não estava aqui e caiu na mão da Justiça ela quem vai 

julgar e saber o que tem que ser feito nós aqui perdemos o poder sobre isso eu desejo que resolva 
tudo da maneira que for possível.  Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES: Volto a esta tribuna, pra 
dizer a todos que o que tiver que ser será, vou andar sempre de cabeça erguida porque não roubei 
nada de ninguém como volto a dizer foi um momento porque contratei o filho do Prefeito e acho 
muito feio ficarem denunciando e vou dizer ao Vereador Paulinho que eu acho sim que é 

perseguição da sua parte pela minha votação por tudo que eu represento no Município de 
Unistalda, vou lhe dizer o porque, porque o colega Jorge também contratou o José Ribeiro para 
trabalhar nesta Casa e em momento algum o Senhor denunciou por nepotismo como o Senhor me 
denunciou, por que o Senhor não denunciou ele por nepotismo e aí o senhor me diz que não é 

nepotismo, sinceramente Vereador deite, durma e me deixe em paz nem precisa o Senhor falar, 
deixe as pessoas já sabem e já conhecem o que tiver que ser será , não tem problema a gente vai 
assumir aquilo que a gente fez, mas agora não me diga que não é perseguição, por favor Vereador! 
Ver. SILVIO BEIILFUS: Volto a esta tribuna, pra dizer que me sinto feliz, me sinto bem apesar de 
não conseguir fazer muita coisa que eu desejo fazer esperava conseguir fazer bem mais, mas me 

sinto feliz de estar fazendo parte desse grupo com pessoas como vocês que apesar de poucas as 
mudanças a gente como um ser humano não tem capacidade de fazer uma mudança extrema de 
uma hora pra outra, mas já me sinto bem lembro que  na primeira legislatura aqui houve uma 
denuncia sobre uma contratação o assunto saía  daqui, mas a pessoa que fez a denuncia era uma 

pessoa usada para fazer a denuncia e a gente sabe que uma pessoa usada pra isso não tem nada a 
ver com aquela denuncia foi usada por alguém e digo que me sinto bem por fazer parte de um 
grupo de pessoas como todos os colegas porque as coisas estão melhorando porque no momento 
que temos a capacidade de apontar temos que ter a capacidade de mostrar a cara a política ela não 
dá tempo pra nós ficarmos parados na encruzilhada temos que tomar um lado, eu acredito a pesar 

de tudo nós temos algo proveitoso que tem que se comemorar, continuamos com nossa consciência 
tranquila mas mostremos a nossa cara que fica bem melhor possamos fazer um trabalho melhor 
para os nossos Munícipes. Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA: Volto a esta tribuna, pra falar a 
respeito do debate entre a justiça do caso da colega Diulinda e o Ver. Paulinho, que eu como 
opositor estou sempre apoiando os meus colegas pelo seguinte, eu acho que oposição tem que 

existir e pra existir oposição tem que fazer cumprir as Leis, tem que ser cumpridas as Leis e temos 
ido duas vezes por ano em POA, pra conhecermos as Leis e saber o que a gente faz certo ou 
errado, então acho que aqui todo mundo tem conhecimento das Leis e sabe o que é certo ou 
errado, sabe o que é nepotismo e o que não é isso aí sempre estão nos ensinando, então se nós 

fizermos uma coisa errada nós temos pedindo, eu to pedindo, Paulinho ou alguém da situação ta 
pedindo pra que seja processado. Porque a oposição tem que existir, todo mundo sabe pode não 
concordar agora comigo, mas se botar a cabeça no travesseiro pra pensar vão concordar que tem 
que existir porque senão uma cidade vira anarquia, porque já pensou se não houvesse oposição 
aqui dentro da nossa cidade, o que seria hoje de todas as coisas erradas, quantos votos nós 

votamos contra,  houve essa denuncia conforme foi falado aqui, a colega Diulinda deve ter a 
consciência também correta como o Paulinho tem, como nós temos, ela foi avisada, teve reunião 
com os colegas dela também pra avisar do que estava acontecendo e que ela ia responder o 
processo ou pelo menos ia ser levado para conhecimento do Ministério Público sobre a contratação 
e ela não aceitou então ela pediu que nós denunciasse, então ela não pode queixar-se do que está 
acontecendo hoje.Ver. GILBERTO VIANA GONÇALVES: Volt a esta tribuna, o colega falando 
sobre aprendizados, o que aprendemos em cursos lá muitas vezes não é aplicado, aprendi em um 
curso lá que contratação de um jurídico da Câmara poderia se contratado, nos deram até o número 
da Lei, colega foi apontada por isso, aprendi no ultimo curso também que pode ser contratado 
pessoas que não tem nepotismo cruzado se não houver interesse, então nos deparamos com várias 
coisas que muitas vezes não da certo nós colocarmos em prática. Eu me apavoro muitas das vezes 
com a frieza dos colegas que vem a esta tribuna dizer que não fez nada disso com intenção, que 
não queria prejudicar, é o tal que mata e chora no velório, porque se a pessoa não tem intenção de 
ferir alguém, não levam denuncia adiante, eu fui prejudicado quando fui Presidente desta Casa uma 

mulher que venho de Santiago, transferiu o menino para a Escola João Aquino e era minha redatora 
de Atas, também tive que soltar por conta de denúncia do colegas me ameaçaram a denunciar,tive  
que soltar por causa disso, e aí diz que não é perseguição, que não querem prejudicar ninguém, 
todos nós somos bonzinhos,mas eu acho que nós como o colega falou, tem oposição mas temos 

que assumir o que nós fizemos, se fiz com interesse de te prejudicar sim, fiz dessa forma. O colega 
falou sobre a oposição que tem que trabalhar, denunciar as coisas erradas que existem dentro do 
Município, é por causa das coisas erradas que tem dentro do Município que nós viemos perdendo 
todas as eleições faz 20 anos, viemos trabalhando de uma forma justa como é de trabalhar e os 



resultados estão nas urnas e então é esse trabalho vamos continuar fazendo, como a colega disse 
vou continuar de cabeça erguida. Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLLI: Volto a esta tribuna, só 

pra falar que cada um de nós tem uma forma de trabalhar e cada um de nós tem digamos a fama 
lá fora, que se os Vereadores do PMDB tem famas de denunciantes não é atoa que a gente 
conquistou mais uma cadeira aqui dentro desse Legislativo na última eleição, agora somos quatro e 
na próxima podemos ser cinco, vamos ver o povo que decide como muitos de vocês já falaram aqui 
é povo que decide, mas alem disso nós temos que dançar conforme as Leis falam, que nem eu falei 

ao Paulinho denuncia sem ter prova não vai prosperar, se nós dançarmos conforme a música não 
vai ter denuncia que derrube nós então nós temos que dançar conforme a música e nós a oposição 
sempre vamos denunciar coisas erradas estejam avisados, nós sempre vamos primar pela Lei, nós 
sempre queremos a Lei cumprida, diz na Bíblia Vereador Beto que “bem aventurados aqueles que 

tem sede e fome de justiça, porque serão fartos”. Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Volto a esta 
tribuna, quero dizer aos colegas que aqui é para se cumprir Leis, mas nem sempre funciona a gente 
sabe disso e bem lembrado pelo Vereador Beto eu acho que a Lei é conforme nos convém, citando 
o caso do Beto que na época ele seria denunciado também quando a colega foi, nós tínhamos um 
caso semelhante aqui a minha assessora era sobrinha da colega Regina e aí ninguém enxergou ela, 

mas a sobrinha do Beto enxergaram,então que dizer se funciona pra um tem que funcionar para o 
outro. Estamos aqui pra Legislar, Fiscalizar e Denunciar,mas não estamos aqui para caçar erros 
fiscalizar é evitar que o erro aconteça, isso é fiscalizar. Lá na UVERGS eu sempre que vou fico 
muito atento, gosto de sentar bem na frente,porque cada vez que se vai tem um entendimento 

diferente então a gente precisa ir se atualizar,só que tenho uma coia pra dizer aos colegas não é só 
a UVERGS que nos ensina é estudando regimento, correndo atrás de Lei, ligando para os 
Deputados, para Brasília isso nos ensina bastante, o dia a dia aqui nesta Casa, não é só vir no dia 
de Sessão que isso não resolve nada, isso nos ensina muito pouco e nos distancia do Parlamento 
porque vir aqui só no dia de Sessão não temos aprendizagem nenhuma daí é isso que a gente vê 

aqui, essas picuinhas e lorotinhas e infelizmente esse casa de vocês Paulinho, não teve denuncia 
porque a hora que tive, se vocês olharem o Ministério Público Eleitoral, Unistalda esta na lista de 
investigados, nesse caso das laranjas então é porque não tem denuncia porque a hora que tiver 
eles apertam mais a fiscalização. Ver.PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA: Volto a esta 
tribuna, para comentar um pouco sobre a discussão que todos fazem parte desse momento,dizer 
que a oposição tem que existir sim vocês já estão fazendo sua parte que é denunciar, a Colega 
Roseli citou uma fala bíblica bem bonito aquele versículo que Deus deixou, mas aquele não 
prospera quando pisam em cima de pessoas,aí nada prospera pode até valer para outras coisas, 
então Deus sempre prezou pelo ser humano então se pisa no ser humano nada prospera.Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que 
fosse lavrada a presente ATA. Unistalda, 18 de Junho de 2018. 
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