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===========================Nº010============================ 

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 009/2018, aprovada por unanimidade.  Foi feita a 

leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Ver. JOSÉ INÁCIO 

FLORIANO VIANA-PMDB: Após a saudação inicial, sobre o risoto que foi feito, parabenizar a 

Igreja Quadrangular e as demais pessoas que se fizeram presente de outras religiões, lá no 

Amarelão, quero falar aqui também sobre a pessoa da Ivete e o esposo dela foi os que fizeram o 

risoto que estava muito bom e como sempre qualquer evento que é feito pelas igrejas de Unistalda 

independente de religião todas merecem o nosso respeito e as nossas considerações por serem uns 

eventos de grandiosa população. Sobre a nossa viagem à Porto Alegre, lá a gente aprendeu muitas 

coisas e cada vez da gente ir se tira proveito de algo, a gente ta sempre aprendendo e trazendo 

para os colegas também, já passamos alguma coisa para a Silvania que é sobre as férias dos 

Vereadores e 1/3 de férias, onde eles passaram que essas férias são obrigadas a serem pagas 5 

anos retroativo a data de agora, então os Vereadores que já saíram eles têm o direito de cobrar 

esse valor e aí a gente questionou sobre, que a gente já tira 45 dias de licença e eles disseram que 

não tem nada a ver, que férias é férias não tem nada a ver com recesso, o recesso todo mundo 

recebe todos os parlamentar, agente público, estadual e federal  e nós também recebemos também 

as férias eles recebem as férias e é um direito que nós temos, então a gente já passou ali pra 

Silvania ela vai se informar e passar melhor para o Presidente da Câmara que a partir de agora os 

Presidentes da Câmara que não fizerem isso vão ser apontados, pagar multa tem que ser tomado 

uma atitude quanto a isso, a gente trouxe isso aí porque é uma parte muito importante, o 

Presidente da Câmara deve tomar um conhecimento se já não tem, que a gente foi pra lá tentar 

trazer alguma coisa para ajudar a todos de uma maneira coletiva, até pra evitar que alguém seja 

apontado por isso aí. Ver. JOSE LUIZ SOUZA DA SILVA-PMDB: Após saudação inicial, sobre a 

nossa viagem porque é muito importante a gente participar desses cursos lá, aprende bastante 

coisa até meios melhores de decidir um voto na hora de votar um projeto, a gente aprende tudo 

isso e é muito bom participar como todos aqui sabem, tem notícia boa mas também tem ruim, 

estivemos na Secretaria da Agricultura onde nos foi passado que vai ser criado um programa para 

registrar todos os poços artesianos que existem no Estado eu já achei que vai surgir problema de 

novo nesses registros aí, só aquela outorga que tem que pagar é R$ 8.000,00 reais por poço, vai 

ser criado e não tem como reverter, isso aí vai ser um problema sério que vai trazer desgaste de 

novo. Sobre as estradas, eu estava preocupado com a estrada que dá acesso a casa do Barata no 

Rincão dos Portugueses que estava horrível de ruim, mas o Secretario me passou que já estão 

arrumando, agora me tirou um peso das costas, graças a Deus já estão fazendo. Ver. JOSÉ 

PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após saudação inicial, sobre a nossa ida à Porto Alegre 

complementar o que meu colega Zeca Viana falou, é realidade já existe a Lei, o Parecer do Tribunal 

de Contas e é realidade, todas as Câmaras que não pagarem o 1/3 de férias para os Vereadores 

eles tem direito de entrarem na justiça e cobrar retroativamente 5 anos para atrás, então já tem a 

Lei e o Parecer, o pessoal da UVERGS ficaram de passar por e-mail para minha colega Roséli a Lei 

com tudo certinho simplesmente para mostrar, não que nós estamos aqui na tribuna querendo 

cobrar isso, nós estamos passando o que existe e é realidade, foi comprovado por Lei esse direito. 

Me chamou muita atenção a palestra sobre o Pacto Federativo eu acho que o Pacto Federativo é a 

saída para todos os problemas para todos os Municípios onde foi pedido para todos nós, nós quanto 

Câmara que a gente se mobilize, mande moção para os nossos Deputados Federais que só eles que 



podem mudar isso para dividir a fatia do bolo melhor para os nossos Municípios então só quem tem 

poder para mudar isso são os Deputados e depois ir ao Senado, eu acho que é realidade, o 

Municípios estão ficando com o mínimo do que é arrecadado, a fatia grande fica lá no federal depois 

já vem um pouquinho para o Estadual e pro Município vem quase nada, então eu acho que isso é 

importante todas as Câmaras fazerem moção de apoio e mandar para os Deputados Federais 

pedindo para que eles tomem providencia a respeito disso, é a única forma de chegar a uma fatia 

melhor da arrecadação dos impostos, que é pago por nós mesmos, mas que fica lá em Brasília acho 

que nós temos que começar a discutir, eles pediram para que nós use a tribuna para nós 

debatamos sobre isso, para que isso comece a gerar efeito mas que nós também faça algo pra que 

isso aconteça, sem mudar o Pacto Federativo não vai acontecer nada, continuar da mesma forma 

que está o município recebendo a menor parte, o Estado mais um pouquinho e 60% de todo 

dinheiro da arrecadação do nosso país fica lá em Brasília, pra estar acontecendo o que está com 

bolsas de dinheiro, outros desviando até para fora do país e na verdade nós aqui que contribuímos 

ficamos com praticamente nada, então eu acho que essa questão deve ser discutida e que nós leve 

a sério,que cada um de nós tem o nosso representante federal e só quem tem poder para fazer isso 

são os Deputados Federais inicia por eles e depois vai para o Senado e depois vai a sanção, então 

se não começar por aqui nunca vai acontecer e vai ficar do mesmo jeito que está. Sobre a liberdade 

dos Vereadores de criarem projetos que gere despesas para o Município que antes não era possível 

agora já pode, isso está mudando a única coisa que o Vereador não pode é mexer na estrutura do 

Município e não pode também interferir em folha de pagamento, então é a única duas coisas que o 

Vereador não tem direito e nem poder de mexer é nos recursos que desestrutura os Município e na 

folha de pagamento e sempre quando é pequenos projetos que não mexe na estrutura do Município 

o Vereador pode criar projeto sim, que gere despesas para o Município, então isso aí é coisa nova e 

sei que muitos vão dizer que não é verdade e estou comentando isso não pensando em fazer um 

projeto pra que isso aconteça eu sei que todos os nossos colegas e nós também vão continuar 

viajando, se informando a respeito disso, que está mudando e vai melhorar o nosso trabalho como 

Vereador. Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Após saudação inicial, apresentou o seguinte Pedido de 

Indicação, que o Poder Executivo Municipal estude com carinho e muito empenho um aumento 

salarial significativo aos servidores do nosso município e envie o quanto antes o projeto a esta casa 

e que também reveja a possibilidade de antecipar a data base de reajuste salarial para janeiro de 

cada ano. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido para que não seja necessário todo o ano ser preciso 

convocar sessão extraordinária para votar abono salarial em janeiro. Esse aqui é pedido que a 

gente faz reforçando o que o Vereador Tato propôs e todos nós assinamos para que reveja essa 

data base para Janeiro e esse aumento que seja significativo, já vi boatos aí que ia ser bem baixo 

esse aumento e que tem funcionários até pedindo pra que se fosse realmente baixo pra que agente 

não vote então eu proponho pros colegas pra já ir divulgando pra que quando chegar esse projeto 

aqui e que realmente seja baixo, coisa que eu não acredito que seja pra que a gente convoque os 

funcionários e que os que estiverem aqui decidam se querem que a gente vote ou não, é bem difícil 

a gente assumir uma postura e depois a gente ser taxado aí fora que nós que não quisemos dar o 

aumento, todos serão comunicados e se decidirem pela não aprovação a gente segue eles ou se 

não pela aprovação, eu vou proferir dessa maneira e peço que os colegas também  procedam pra 

gente não ficar com o nosso na reta. Apresentou o seguinte Pedido de Providencias, que a 

Secretaria competente providencie o transporte para 08 embalagens vazias de agrotóxicos, que se 

encontram na Secretaria do Meio Ambiente, até a Cooperativa Regional Tritícola (ponto de 

recolhimento cadastrado), na rua Osvaldo Aranha – Santiago. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, 

pois as embalagens vazias de agrotóxicos, resultantes da utilização de produtos para controle de 

pragas e doenças, deverão ser devolvidas aos fornecedores dos produtos ou enviadas para depósito 

de embalagens vazias de agrotóxicos licenciado pela FEPAM, sendo vedada a reutilização desses 

recipientes para qualquer outro fim, conforme prevê a NBR 9.843 E 12.235 e devem ser 

transportados junto ao motorista responsável. Isso também, até o Vereador Tato que nos alertou 

que aqui estão esses toneis, a meses então agente fez esse pedido estamos apenas reforçando. 

Apresentou o seguinte Pedido de Providencias, que o Poder Executivo Municipal retome as obras 

das casas populares do Programa Minha Casa Minha Vida e também dos responsáveis a conclusão 

das casa rurais. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, pois tanto os morados urbanos como os rurais 

esperam ansiosos pela conclusão destas casas. Essa também é outra demanda que a anos 

assombra o nosso Município e nós temos que resolver essa situação aí. Sobre a primeira reunião 

que trata da consulta popular, onde estive na semana passada, uma notícia boa é que o valor para 

o COREDE Vale do Jaguari aumentou o ano passado foi em torno de R$ 2.400.000,00 reais e esse 

anos vai ser em torno de R$ 2.700.000,00 reais uma conquista bem significativa para a primeira 

reunião, por que na passada nós tivemos algumas decepções e agora com todos que estavam 

presentes conseguimos organizar para que ficasse algumas demandas fora e não trazer para o 



Município esse debate por que se não acaba acontecendo igual o ano passado.Ver.PAULO JAIR 

MARQUES DE OLIVEIRA-PP: Após a saudação inicial, gostaria de saudar os colegas vereadores 

que retornam de viagem a capital, fazendo curso a gente sabe que é importantíssimo essas 

aprendizagens e sempre nós trazemos algo diferente.  Realmente Vereador Paulinho o nosso sonho 

seria o Pacto Federativo a gente sabe que é difícil acontecer, mas tudo tem um começo e eu sei 

que é vontade nossa que isso acontecesse seria ótimo se a fatia do bolo fosse maior para nós 

porque o Município fica com a mínima, o Federativo fica com a maior parte, mas podemos fazer 

uma moção de apoio aos nossos Deputados para que isso possa acontecer e sabemos que tudo 

começa aos pouquinhos, mas se Deus quiser ele vai nos abençoar. Também queria em nome da 

Silvania dar um abraço nas gurias que estiveram representando Unistalda na cavalgada em Manoel 

Viana, fica aqui o meu reconhecimento à essas meninas que estão levando o nome de Unistalda. 

Agradeço também o convite do Pastor Ezequiel, não pude me fazer presente e nem fazer o risoto, 

mas fica o reconhecimento a Igreja que está investindo lá também na Serra dos Vianas que é a 

palavra de Deus sendo investida e que Deus possa abençoar a ele grandemente e a toda aquela 

comunidade que sempre está pronto para ajudar. Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB: 

Após as saudações iniciais, quero comentar sobre a nossa viagem, sobre o curso muito bem 

aproveitado sobre o Pacto Federativo como disse o Vereador Chico, um sonho para os Prefeitos, 

para uma administração e até mesmo pra nós porque esse Pacto Federativo se efetivando nós 

ficaríamos com uma fatia maior do bolo e não precisaríamos correr atrás de emendas, quem sabe o 

nosso Prefeito teria mais autonomia, mais verba para administrar e quem sabe seja isso que os 

nossos Deputados queiram, que nós sigamos correndo atrás deles pra ter essas emendas e o nosso 

município ficar melhor, sabemos que o nosso município tem pouco recursos e se não fosse essas 

emendas não sei o que seria da nossa saúde, da nossa educação, mas fica aqui o nosso apoio a 

essa moção que apoio que seja feita sim, mas acho difícil os nossos representantes lá em cima nos 

apoiarem nesse caso. Ainda no curso também nos foi passado dessa mudança que os Vereadores 

podem fazer projetos que tenham gastos para o Município, mas que seja previsto, isso é uma 

grande novidade e que nós consiga fazer isso, porque muitas cabeças pensam melhor que uma, a 

ideia de nós todos juntos se reunir e fazer alguma coisa já para o ano que vem seria bem bom. 

Também estivemos em audiência sobre os nossos poços que vem desde o ano passado esse 

impasse, mas não trazemos boas notícias porque nos informaram que lá na região Sul teve seca e 

as máquinas estão todas para lá para perfuração, mas ressaltamos que não ainda não precisamos 

da perfuração, precisamos do primeiro passo que seria vir aqui demarcar, então cada vez que 

vamos temos que marcar presença porque nós indo lá já não é fácil imagina se a gente esquece 

disso e deixa passar, temos que sempre estar em cima para trazer alguma coisa nova. O curso foi 

muito bom, muitas novidades de férias para Vereadores lá no Supremo, eles falaram que foi mais 

fácil votar pra nos dar o direito a férias do que tirar deles próprios porque eles tem direito a férias, 

só quem não tinha direito éramos nós então se eles votassem contra eles teriam que devolver 5 

anos retroativos, então eles acharam mais fácil nos dar do que tirar deles, agradeço ao Presidente 

que autorizou a nossa viagem para o curso e dizer que foi bem proveitoso e que cada vez que 

vamos a gente sempre aprende para seguir o nosso trabalho aqui. Ver.SILVIO BEILFUS-PP:Após 

as saudações iniciais, falo da importância do Pacto Federativo para nós que vivemos aqui no 

município e sabemos que a muito tempo nós estamos batendo nessa tecla achando que é a solução 

para muitos problemas, mas na realidade eu acho que a nossa, invés de moção melhor e mais 

vantajoso é fazermos nos diálogos com os nossos Deputados que logo virão, nós perguntarmos a 

eles para termos uma posição concreta deles, sobre a opinião deles sobre o Pacto Federativo e o 

Municipalismo, no papo deles eles estão sempre a favor, mas quando chega na hora de tomar 

alguma direção lá em Brasília eles ficam quietos eu acho que a melhor arma que nós temos é 

termos esse conhecimento da direção que eles estão dando antes da eleição pra depois podermos 

fazer uma cobrança mais efetiva. Falo também na minha alegria pelos colegas trazendo essa 

questão da aprendizagem que se tem lá, fico feliz de coração em poder ir e quando os colegas vão 

e buscam o máximo de conhecimento porque já se foi o tempo em que se pensa que quanto menos 

o meu vizinho souber é melhor, os nossos Munícipes são eleitores de vários Vereadores aqui e cada 

munícipe tem o direito de ter Vereador bem informado sabendo o que pode ou não ser feito, 

ninguém ganha com alguém aqui como um boneco ou fantoche, fico contente em saber que os 

colegas trazem essas informações. Sobre a questão do 1/3 de férias retroativo me preocupa, claro 

que se é direito, hoje ou amanha vai ter que ser pago, mas vai ser bastante complicado porque se 

já tem embasamento do Supremo Tribunal Federal, as causas serão ganhas e aí nos pegamos no 

caso o ano de 2018 o ano que for, com um presidente sendo obrigado a pagar retroativo a 5 anos é 

complicado, à parte Ver. José Luiz, o retroativo não é obrigação da Câmara porque o requerente 

pode fazer o pedido o Presidente pode negar e aí tem que cobrar judicialmente do Executivo. Ver. 

Silvio Beilffus, tendo essa informação nova, estivemos lá esses dias e não tivemos essa 



informação, por isso a importância de estar sempre atualizado porque tudo muda, menos mal o 

Executivo tem um orçamento maior, à parte Ver. Diulinda, isso aí só se alguém for cobrar, mas 

acho que nós aqui não é o caso, a gente só quer que seja validado a partir de então. Ver. Silvio 

Beilffus, só se espera o primeiro porque depois que tiver o primeiro vai ter bastante gente 

interessada dinheiro é uma coisa que quando se aperta é o que mais dói. Verª. DIULINDA 

FERREIRA PIRES –PP: Após saudações iniciais, quero iniciar minha fala diante do que se ouve 

falar sobre Pacto Federativo, que é uma coisa que a gente já veio falando lá há muito tempo atrás e 

acredito que essa Casa até já fez um documento solicitando os nossos Deputados que mobilizasse a 

questão do Pacto Federativo, acredito que seja uma das saídas para que os municípios possam 

andar melhor e desenvolver uma melhor qualidade de vida dos Munícipes e diante de tudo isso eu 

sou obrigada a agradecer e parabenizar o nosso Prefeito Municipal e sua equipe de trabalho porque 

a gente sabe que as Prefeituras hoje estão fazendo o essencial e nós aqui no Município podemos 

agradecer porque a nossa saúde está de qualidade, a educação também, as nossas estradas as 

quais estavam com problema hoje já estão ficando melhores, ao pouquinhos estão organizando, os 

bueiros foram desentupidos na região de Itu Mirim, estão trabalhando constantemente nas estradas 

para que fiquem no agrado da nossa comunidade porque eles precisam de estrada de qualidade, 

também vai ser feita as cabeceiras de mata-burro da localidade de Cantina Vermelha em direção ao 

seu Valdeci, vai ser colocado cascalho na estrada então a gente percebe que eles estão fazendo 

para que as coisas aconteçam da melhor forma possível no nosso Município em conversa com um 

dos Secretários hoje me passou a informação sobre os tubos e as lixeiras que a gente vê que tem 

lugares que ainda necessitam, lá na Cantina Vermelha o tubo que eu solicitei e me foi passado que 

provavelmente que ainda este ano será colocado algumas lixeiras aqui na rua principal, com 

tampas para que os bichos não venham a mexer, onde acredito que vão ser doadas pela Câmara, 

algumas pelo Sicredi e também a administração pública vai se encarregar de colocar mais algumas, 

dizer ao colega Tato que aquela localidade da Cantina Vermelha há muito tempo também junto com 

o Sr. já vinha fazendo essa solicitação de lixeiras lá e reforcei o pedido hoje ao nosso Secretário e 

acredito que a gente vai conseguir, temos que estar sempre tentando e buscando o melhor para 

nossa comunidade. Apresentou o seguinte Pedido de Providencias, que a secretaria competente 

providencie a limpeza no bairro Bertolo Trindade, na rua Pedro Coelho, Unistalda. JUSTIFICATIVA: 

Solicito tal pedido em vista que a referida rua foi calçada há pouco tempo e em frente às 

residências ficou muitas pedras jogadas deixando o local com aspecto feio. Por esse motivo a 

pedido dos munícipes desta rua solicitamos que a secretaria competente providencie limpeza 

tirando os entulhos o mais rápido possível. Apresentou o seguinte Pedido de Providencias, que a 

secretaria de obras providencie a troca de lâmpadas na localidade de Manoel de Freitas. 

JUSTIFICATICA: Solicito tal pedido em vista que a referida localidade encontra-se com algumas 

lâmpadas queimadas, a exemplo da rua principal. Hoje estive na rua Pedro Coelho e a gente 

percebe que tem muitas pedras no correr do calçamento, então eu falei com o Secretário ele me 

passou que provavelmente será feita essa limpeza e espero que seja feito o mais rápido possível 

também me foi passado que possivelmente vão decretar um dia para tirar os entulhos da cidade 

por exemplo, fogões velhos alguma coisa assim, mas também cabe a nós colegas Vereadores a 

falar para a comunidade que não joguem todos os dias, pois é feita a limpeza em um dia e quando 

é no outro já está cheio então que haja um acerto junto com o Executivo para ver um dia 

disponível para que as pessoas coloquem as coisas na lixeira e provavelmente no outro dia a 

Prefeitura limpe pra não ficar a nossa cidade com aspecto de sujeira, que a gente sabe que o 

Executivo está fazendo a sua parte mas muitas vezes nós deixamos de ajudá-lo de uma melhor 

forma. Ver. GILBERTO VIANA GONSALVES– PP: Após saudações iniciais, apresentou o seguinte 

Pedido de Providencias, que o Poder Executivo providencie a limpeza (roçada) da parada escolar de 

Nazaré, entrada para Serra dos Vianas. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido devido o fluxo de 

pessoas que utilizam deste ponto que se encontra em péssimo estado para os cidadãos fazerem 

uso para aguardar suas respectivas lotações. ESPAÇO DE LIDERANÇA: Ver. MOACIR NAZARIO-

PT: Volto a esta tribuna, para comentar do Pacto Federativo de há anos a CNM (Confederação 

Nacional do Municípios) vem batalhando em torno desse assunto, poucas conquistas porque é até 

desanimador falar isso, mas os governos não tem interesse da descentralização dos recursos eles 

querem ficar tudo lá com eles, para que os Municípios fiquem mendigando e que eles fiquem 

mandando de conta gota, prova disso é que a tempo se discute uma reforma tributária e até o 

momento não se consegue diz que é impossível eu acho que é um bom tema pra gente cobrar dos 

Deputados para os quais vamos trabalhar, porque nenhum Deputado se elege sem o voto do 

Vereador e o Vereador é um cabo eleitoral forte do Deputado, então fazer com que se assuma esse 

compromisso de discutir a reforma tributária e a questão do Pacto Federativo se não os Municípios 

não vão poder se sustentar a cada ano eles inventam mais atribuições para o Município e sempre 

manda as atribuições e não manda os recursos, prova dessa reforma tributária que é necessário é 



que todos os impostos são gerados no Município por que tem que ir pra lá  é pra poderem meter a 

mão em bastante e mandar os pinguinhos pra cá, quando mandam. Um das conquistas da CNM é a 

AFM (Auxílio Financeiro aos Municípios) que está sendo liberado pelo governo mais de 

R$2.000.000.000,00 reais para que esse auxílio chegue ao Município como um complemento, então 

uma discussão muito grande e se Deus quiser vamos brigar por isso. Verª. DIULINDA FERREIRA 

PIRES –PP: Volto a esta tribuna, para colocar que estivemos em uma palestra na semana passada 

ali no CTG, acredito que a filha do Vereador Ci intercedeu para que essa palestra acontecesse sobre 

Autismo aonde estavam ali os professores das Escolas Municipais, Estaduais foi muito interessante 

porque aqui a gente já tem pessoas com autismo e então parabenizar a tua filha Ci por esse ato, 

essa intervenção porque a gente sabe que sempre tem que ter alguém que auxilie, que intervenha 

e dizer que nós estamos de parabéns com essa palestra bem valorosa o pessoal se comunicou 

bastante e a gente aprendeu bastante. Também dizer aos colegas que entrei em contato com o 

Presidente do Sindicato, Sr. Samuel na semana passada aonde ele vê a necessidade e perguntou se 

havia possibilidade de nós conseguirmos um local para vir fazer uma palestra aqui com o Sindicato 

aonde será trabalhado com manusear os produtos agrotóxicos e até mesmo como fazer o descarte 

dos mesmos é bem interessante, o momento que a gente tiver conhecimento do dia, hora e local 

gostaria de passar para os colegas para que cada um também convide as pessoas das suas 

comunidades, porque as vezes a gente se queixa de não, as vezes uma pessoa até se intoxica por 

não saber como usar, eles vão vir pra ensinar esse ensinamento e também a questão do descarte 

dessas embalagens. ORDEM DO DIA: Requerimento Nº. 001/2018. ASSUNTO: REQUER A 

INSERÇÃO EM ATA DE UM VOTO DE CONGRATULAÇÕES A ESCOLA ÁLVARO MARTINS. 

Requerimento Nº. 002/2018. ASSUNTO: REQUER A INSERÇÃO EM ATA DE UM VOTO DE 

CONGRATULAÇÕES A ESCOLA MARCOS JOSÉ ZANELLA. AUTORIA: Bancada do PP e Bancada do PT. 

Processo Legislativo nº 013/2018. Projeto de Lei Executivo nº 004/2018. ASSUNTO: INSTITUI A 

EDUCAÇÃO FISCAL COMO TEMA TRANSVERSAL A SER INSERIDO NA REDE DE ENSINO, E DÁ 

OUTRAS PROVIDENCIAS. AUTORIA: Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇAO 

PESSOAL: Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Volto a essa tribuna, para concluir meu raciocínio sobre 

o Pacto Federativo, a gente vê falar que é quase impossível, mas impossível porque não tem 

interesse porque a hora que os nossos Deputados se dedicarem com tanto empenho como eles se 

dedicaram pra tirar uma Presidente legitimamente honesta, eleita pela maioria do povo se eles se 

empenharam como se empenharam pra tirar a Presidente e conseguiram eles conseguem também 

a reforma do Pacto Federativo e a reforma tributaria, mas não tem interesse para os nossos 

governantes fazer isso. Outra questão que me surpreende, já ouvi falar lá se é lei a partir de agora 

que todos recebam eu também vou receber só que eu acho privilégio, porque o Senado aprovou 

isso, pra não perder privilégio o coitado que recebe uma aposentadoria como agora que estão 

fazendo uma revisão geral e eu acho justo e legítimo só que vão cortar muitas vezes benefícios de 

quem realmente precisa, não tem condição é só o que tem pra se manter e manter uma família as 

vezes grande, pagar um aluguel eu acho que tem muita falcatrua no INSS e tem que ser revisado 

mas isso chama-se privilégio, eu pra mim esta de bom tamanho o que a gente ganha aqui como 

todos os outros Vereadores, como nossos Deputados e Senadores mais um privilégio pra classe 

política que eu acho que é desigual quanto ao resto dos trabalhadores que existe no nosso País. 

Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Volta a essa tribuna, pra dizer que eu também acho 

que é um privilégio eu acho que nós ganhamos bem, mas na verdade não foi nós que criamos isso 

foi criado para todos e como eu sei também que a Câmara de Vereadores tem seu orçamento que é 

da Câmara de Vereadores e que muitas vezes na maioria os Presidentes ficam economizando 

dinheiro pra devolver para o Prefeito, para o administrador que muitas vezes gasta mal o dinheiro 

do Município e aí quando é no final do ano ta mal das pernas e tem que se valer do dinheiro da 

Câmara, então acho que como não foi nós que criamos essa Lei não foi nós Vereadores que 

pedimos para que isso acontecesse acho que é um direito que todo trabalhador tem e se nós 

estamos amparado por Lei, acho que nada mais justo é dos Vereadores ganharem, porque o que eu 

acho que não é justo é chegar no final do ano e devolver um recurso que é do Poder Legislativo pra 

tapar furo de mal administrador porque as vezes contrata CC, simplesmente pra ficar ali fumando e 

não fazer nada e aí no final do ano tem que levar o dinheiro da Câmara pra tapar furo, então é só 

por um desses motivos que eu acho que é justo porque se não fosse isso eu acho que não era 

preciso ganhar mais do que já ganhamos nosso recesso, mas tem Lei aprovada pra isso, ninguém 

está pedindo coisas que não é direito adquirido e é por um desses motivos que eu concordo. Verª. 

DIULINDA FERREIRA PIRES –PP: Volto a esta tribuna, para comentar a respeito dessa decisão 

de férias para Vereador eu particularmente acho um desrespeito com a comunidade porque é só 

pra não tirar privilégios deles mesmos porque imagina só, se a gente já tem um recesso bem 

extensivo e mais férias e 13º, mas se é Lei fazer o que só que daí a gente fica percebendo que 

mais aperta até para o Presidente da Câmara fazer algum ajuste, alguma coisa em prol da própria 



Câmara porque tem mais encargos a pagar, só criam Leis e mandam a bomba lá para os Municípios 

a gente vê que até nos próprios cursos eles dizem, os Municípios não tem mais o que fazer eles 

estão na forca, porque o Governo Federal manda que tem que construir creche, manda horrores de 

coisas as vezes tu não consegue concluir porque tu não tem dinheiro e eles não querem saber, só 

querem que o Prefeito faça. E sobre a questão de salários a gente vê que os nossos funcionários 

estão recebendo pouco a gente gostaria que o nosso Prefeito desse um aumento bem grande que é 

o que eles merecem, mas agente sabe também que a nossa atual realidade é complicada, Capão do 

Cipó que é um dos Municípios mais ricos na gestão do ano passado deu um aumento de quase 10% 

hoje está em 6% a princípio eu ouvi que  Santiago daria 1% eu até não acredito e daí a gente fica 

pensar, o pessoal até tem estava querendo mas justamente é tudo conversa não posso afirmar mas 

eu espero que aqui seja um aumento bom porque a gente sabe que o salário esta defasado e a 

coisa está difícil, se pra nós já esta difícil quem dirá para os funcionários que ganham bem menos 

do que cada um de nós então a gente vai esperar e acredito que se depender do Prefeito ele vai dar 

um aumento maior de for possível. Ver.JOSE LUIS SOUZA DA SILVA-PMDB: Volto a essa 

tribuna, para falar do comentário que eu ouvi é que seria de 1,8% e quem comentou eu estava 

junto foi o próprio Prefeito e o Elizandro contador que comentaram esse aumento dos salários, que 

até eu perguntei pro Prefeito se ele sabia qual seria o aumento ele ligou pro Elizandro para 

perguntar para o Elizandro e foi passado que todas as prefeituras estavam dando 1.8% e ele 

confirmou que se fosse isso aí que as outras estavam dando, que seria a mesma coisa então por 

isso que eu comentei esse assunto de aumento de salário porque é coisa de que nós estávamos 

juntos conversando, então não vem de ninguém isso aí veio do próprio Prefeito e o contador da 

Prefeitura, mas tomara que eles tenham mudado de opinião e que deem um aumento maior, no 

Capão do Cipó fiquei sabendo que foi um aumento de 6% se não me engano então dá pra ver que 

não é todas as Prefeituras  independente da Prefeitura de Capão do Cipó ter mais recurso mas que 

se baseiem por lá já está bom, já fica melhor que 1.8%. Ver.SILVIO BEILFUS-PP:  Volto a essa 

tribuna, aproveitando as palavras da colega Diulinda pedindo para que seja retirados os entulhos, 

mas acho que mais importante é que seja concluído aquela calçamento porque está dentro do 

projeto, amanhã mesmo vou estar ligando tenho numero do celular do responsável porque não sei 

porque parou, acho que antes de nós juntarmos os entulhos teria que ser concluído aquilo ali e aí 

sim ser feito uma limpeza bem feita com os entulho que vão sobrar da confecção desse passeio 

público. Sobre o Pacto Federativo é uma dificuldade na cabeça dos nossos administradores lá em 

Brasília eu acho que o maior problema é que se distribuírem uma fatia maior do bolo para o 

Município nós vamos dar uma efetividade maior, nós vamos saber onde vai ser aplicado, não vai 

sair lá de Brasília esses programas que o governo Federal inventa lá na tentativa de conquista de 

voto e aí quem paga são os munícipes aqui porque acaba trancando por uma coisa ou outra, todas 

essa obras federais estamos vendo que não andam não só aqui, mas em todos os Municípios é uma 

vergonha isso então eu acho que eles simplesmente não querem dar essa fatia maior eles pegam 

64% de arrecadação fica com o governo Federal e ficam inventando esses programas pra reeleição 

e as vezes não os munícipes aqui que são prejudicados. Sobre as férias esperamos que tenha uma 

solução vamos aguardar. Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente declarou encerrados os 

trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada a presente ATA. Unistalda, 16 de Abril de 2018. 
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