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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 013/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a
leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Ver.PAULO JAIR
MARQUES DE OLIVEIRA-PP: Após a saudação inicial, quero parabenizar a Escola João Aquino os
formandos do 3º ano, as coordenadoras de turma que fizeram um torneio interséries na sexta-feira
aonde estivemos ali ajudando a fazer o risoto, estava bem organizado então fica o nosso
agradecimento pelo trabalho feito por essas turmas que final do ano estão se formando. Sobre o
baile realizado pelo Grupo Querência Amada também estivemos ajudando na janta, onde teve
bastante participantes, o Grupo esteve se apresentando e podemos ver que está muito este Grupo
e vai estar representando Unistalda em muitas competições e tivemos a honra de estar
acompanhando eles nessa caminhada, então meus parabéns à direção, aos pais, administração
municipal que sempre estão dando apoio a esse Grupo Querência Amada. Quero agradecer ao
Secretário de Obras que esteve já olhando as lâmpadas, quantas que estão queimadas na
localidade de Manoel de Freitas, naquele pedido que fizemos foram encontradas 12 lâmpadas
queimadas então realmente estava no breu a localidade, então já foi providenciado a compra
dessas lâmpadas para fazer o reparo e creio que em seguida esteja sanado este problema na
localidade de Manoel de Freitas, não pude estar presente a respeito da descentralização da
Secretaria de Obras que não ocorreu por conta da chuva e acabou tendo outra data marcada desde
já agradeço a administração por essa boa ação de ter ido lá de noite para encontrar quantas
lapadas tinham queimado e tenho certeza que daqui uma semana ou duas será sanado esse
problema. Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB: Declinou da palavra. Ver. SILVIO
BEILFUS-PP: Declinou da palavra. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES –PP: Após saudações
iniciais, quero iniciar a minha fala reforçando um convite do Sindicato, convidando a todos os
Unistaldenses para uma importante reunião no dia 06 de junho a partir da 15 horas nas
dependências da Assistência Social aonde estarão presentes o Diretor do Sindicato, os Fiscais
Estaduais da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul onde irão falar sobre o uso
de agrotóxicos, o uso correto, o descarte e o armazenamento correto então o Sindicato convida
todos os agricultores, os Vereadores também para que estejam presente nesta data pra saber
como manusear melhor esta questão de agrotóxicos. Apresentou o seguinte pedido de
providências, que a Secretaria de Obras providencie cascalhamento e patrolamento na estrada que
passa em Manoel de Freitas cruzando em frente a fazenda do Sr. Alvin, em direção a fazenda Santa
Maria do Itu de propriedade do Sr. Cristiano Welber. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido em vista
que a referida estrada esta necessitando de patrolamento e cascalhamento em alguns lugares.
Também quero deixar aqui os meus agradecimentos ao Pastor Sergio da Comunidade Evangélica
Ministério Profético e as demais pessoas que estiveram presentes na Prefeitura Municipal na sextafeira a partir da 9:30 horas aonde esteve ali todos eles juntamente com os Secretários, eu também
estava por ali e me fiz presente e um trabalho muito bonito que eles veem fazendo em toda a
região, que é vindo nos Municípios rezando pelas autoridades do mesmo, rezando por todas as
pessoas do Município de Unistalda e nós podemos perceber ali um trabalho sério de eles fazem e
pedindo para que Deus abençoe todas as comunidades e que de sabedoria para os Prefeitos,
Vereadores, pra pessoas que haja o entendimento que haja a compaixão entre os seres, onde eles
falaram muito na traição, na questão de muitas vezes tu falar pelas costas que é uma coisa que
Deus não gosta, Deus não concorda, mas que Deus está sempre presente onde houver a

concordância, paz, justiça e a verdade, então foi frases que me marcaram bastante porque muitas
vezes pelas costas a gente pensa que vai se dar bem querendo trapacear e muitas vezes bem pelo
contrário é ali que o ser humano cai porque tu não está pesando no bem para os outros, então me
chamou bastante atenção e quero agradecer a eles porque estiveram aqui no Município e depois
iam para Itacurubi fazendo essa palavra que a gente deve sempre pensar coisas boas para o nosso
semelhante, perdoar quem nos fez alguma coisa de ruim, que nos prejudicou e sempre pedir a
Deus que todos possam viver dignamente em paz, com o coração em harmonia e em paz então
parabéns a ele e a todos que estavam ali evangelizando coisas boas ao nosso Município.
Ver.GILBERTO VIANA GONSALVES– PP: Declinou da palavra. Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO
VIANA-PMDB: Após saudação inicial, apresentou o seguinte pedido de providência, a troca de
lâmpadas na Rua Pedro Coelho, no Bairro Bertoldo Trindade, em frente à residência do morador
Zeca Viana e da capela mortuária. JUSTIFICATIVA: Por se encontrarem queimadas e na parte
daquela rua esta escura e também considerando que na parte da noite há alunos que transitam
naquele local. Então aquela nossa rua se cruzar ali na parte da noite está bem escura devido a falta
de lâmpadas então pedir que seja feita essa troca. Apresentou o seguinte pedido de informação,
que seja enviada à esta Casa Legislativa o projeto e a planta das casinhas populares Habitacional
Morada do Sol. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, para que estejamos melhores informados sobre
como será feito o projeto e possamos estar fiscalizando esta obra com entendimento. Então esse é
um pedido que a gente faz e já falei na segunda passada que eu achei errado daquela forma ali,
mas se tem o planejamento do engenheiro quem sou eu pra achar errado, mas eu achei errado
visto que uma casa daquelas ali se tivesse uns cabinhos daria pra arrastar ela pra qualquer lado
porque ela é solta em cima do chão, no meu ponto de vista não vem trazer segurança total para os
moradores e como trabalhei um tempo de pedreiro no meu ponto de vista não vai ficar segura,
então é por isso que eu faço o meu pedido ate pra que fique registrado oficialmente ate pra que
venha alguém tomar alguma providencia se é que esteja errado. VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA
SILVA- PMDB: Declinou da palavra. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após saudação
inicial, apresentou o seguinte pedido de informação, que o Poder Executivo Municipal envie a esta
casa, qual o Engenheiro Civil que está responsável pela fiscalização das casas populares do
Habitacional Morada do Sol. JUSTIFICATIVA: Solicitamos tal pedido, pois essa é uma obra
grandiosa em nosso Município e necessitamos estar bem informados e atualizados do andamento
dessa obra. Eu faço esse pedido de informação porque eu sei que nesse outro projeto das casas
populares rurais não houve fiscalização nenhuma a respeito da engenharia do nosso Município e
ninguém mais do que eu tem conhecimento de quanto de material que foi fora por começarem mal,
fazerem até uma altura mal e não ter ninguém pra fiscalizar e aí a hora que vem a fiscalização da
Caixa tudo era embargado, tinha que desmanchar e fazer tudo de novo, também sei que na quadra
de esportes ali do Álvaro Martins também deixaram a desejar, não sei se foi parte da nossa
administração ou da engenharia, mas tem um monte de erros gravíssimos naquela obra, tem
paredes tortas que qualquer um de nós que não entende nada de engenharia civil, chega ali só olha
e já vê que foi feito errado tudo fora do lugar, então não é criticar nada as nossas Casas Populares,
simplesmente eu to querendo saber quem é ou se tem, pois pode até nem ter um engenheiro
responsável pela fiscalização dessa obra do nosso Município de repente até nem tem, mas se tiver
eu quero sempre estar entrando em contato com esse engenheiro que vai fiscalizar essa obra, para
que essa obra saia mesmo não seja desperdiçado recurso, não seja desperdiçado material, porque
todos nós sabemos do tempo que faz que já era pra ter saído essas casas eu tenho certeza que o
dinheiro deve ser o mesmo, o projeto é o mesmo e com o tempo passado o material subiu muito
com certeza o dinheiro que foi destinado na época hoje com certeza não vai dar, não sei como que
vai ser feito então da nossa parte é importante fiscalizar para que saia tudo correto pra que não
seja desperdiçado dinheiro, que os moradores que serão beneficiados tenham prejuízo, que vá
demorar mais tempo então acredito que o nosso papel de Vereador também é fiscalizar e eu acho
que fiscalizar só ajuda a administração e ajuda também as pessoas que vão se beneficiar daquela
obra, então aqui o que eu estou dizendo não é criticando nada o meu interesse tenho certeza que é
o interesse de todos que essa obras saiam que aconteçam quanto mais rápido melhor, porque a
gente ta vendo aí no dia-a-dia o País está pegando pra um rumo e não sei onde que vai parar as
coisas estão disparando principalmente óleo diesel, combustível isso é uma vergonha e tudo
envolve dinheiro então eu acho que temos que ficar atentos principalmente ajudar a própria
administração para que essa obra saia mesmo, é como está aqui no pedido de informação, é uma
obra de grande valia para o nosso Município. Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Após saudação inicial,
quero começar parabenizando, não pude estar presente, mas sei que foi um sucesso o torneio da
Escola João Aquino, muito bem organizado teve um bom lucro segundo a Elíbia os alunos do 3º ano
tiveram um bom faturamento no evento então deixar aqui o reconhecimento ao Vereador Chico que
está sempre presente envolvido nas panelas, nas “boia” e a todos que se envolveram,

principalmente os que participaram. Parabenizou da mesma forma o evento no CTG Querência do
Pau-Ferro que foi organizado pelo Grupo Querência Amada nosso grupo de dança aqui do Município,
onde teve um jantar baile muito bem organizado e de novo estava o Chico lá nas panelas então
deixar aqui o reconhecimento em nome de todos que organizaram e participaram daquele evento.
Sobre a Assembleia Regional dia 24, sobre a Consulta Popular em Santiago aonde vai ser
determinada a cédula para votação que virá para o município e também dá uma grande discussão
da maneira que é dividido os recursos, por demanda ou votação, mas sempre se acerta então se
Deus quiser, a Diulinda também é uma delegada e tem mais alguns, temos 5 delegados no
Município, eu como Presidente voto também, o Prefeito vota, o Presidente do COMUDE vota alguma
vezes por um voto a gente deixar de colocar a demanda na cédula e é importante que fica que foi
decidido aqui na nossa Assembleia Municipal. Sobre a colocação do Vereador Paulinho eu acho bem
válida a questão em relação as casinha eu acho que nós temos que nos preocupar mesmo, dizer ao
colega Zeca que esse sistema a gente estranha, mas todos sabem a dificuldade que é a mão de
obra na construção civil a cada dia pior, não se encontra, então esse sistema que está sendo feito
ali o Radier o sistema é modernos e isso foi feito por estudiosos e eu andei dando uma olhada
desde quando foi falado nesse sistema eu já andei dando uma pesquisada, estão usando muito
esse sistema eu acho que é bem seguro, mas claro temos que fiscalizar temos o interesse que saia,
pois já foi prometido a bastante tempo, quanto a valores terá uma contrapartida maior da
Prefeitura justamente por conta dessa demora, mas se Deus quiser eu acredito que saia até porque
tem 30 famílias esperando e todas pessoas que precisam então a gente tem que tentar auxiliar
para que isso aconteça se Deus quiser. Estive falando com a CORSAN em frente a casa da Senhora
Luiza onde tem um vazamento, eu até ia fazer um pedido de providencia, mas casualmente eu
encontrei e já avisei eles, segunda eles vão dar uma olhada tem que vir uma máquina para abrir e
ver o que é, se é um vazamento está indo água fora. ESPAÇO DE LIDERANÇA:. Verª. DIULINDA
FERREIRA PIRES –PP: Volto a esta tribuna, para colocar a questão das casinhas que eu acho que
essa preocupação é bem válida e importante porque acredito que tanto nós quanto ao Prefeito quer
que essas casas sejam bem feitas e da melhor possível, mas eu estive conversando com o Márcio e
esse sistema de Radier segundo ele me informou é o sistema que está sendo mais usado nesse
momento e que é bastante seguro a princípio me passou essa informação que tanto ele quanto o
engenheiro que veio lá da liberação do Banco disse que é bem seguro o sistema, mas eu acho que
é bem importante e acho que gente tem que estar presente, ir lá verificar e alguma coisa que a
gente perceber que pode não estar de acordo com os nossos olhos que a gente não entende muita
coisa, mas o bom é a gente estar fazendo esse trabalho, nós estamos todos unidos para que saia
da melhor forma possível para que os moradores tenham uma casa boa pra se morar tanto eles
esperaram acho que eles merecem, acho que a ideia é essa mesma uma preocupação para que de
da melhor forma possível eles venham ser beneficiados com uma casa de qualidade. ORDEM DO
DIA: Processo Legislativo nº 020/2018. Projeto de Lei Executivo nº 008/2018. ASSUNTO: DEFINE
COMO ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO –
CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DO SOL. Autoria: Poder Executivo. Aprovado por
unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. SILVIO BEILFUSS – PP: Após saudações inicias,
falar sobre esse assunto que os colegas que me antecederam já estavam com esse assunto das
nossas casinhas populares, então é muito importante eu me sinto bem em saber que faço parte de
um grupo de pessoas que assim com esse interesse que as coisas aconteçam e com bastante
capacidade de diálogo, bastante respeito um pelo outro me sinto bem feliz em fazer parte de um
grupo de pessoas iguala a vocês, também estive lá e até queria levantar isso agora e colocar aos
colegas pelo o que o construtor lá me falou, pelo o que ele sabe do projeto e com a chegada desse
projeto até nós vai dar pra gente dar uma olhada melhor nessa parte aí que os lotes serão divididos
nos meio ali naquela área que ficou perto de 4 metros de uma casa até a outra então eu acho no
meu ponto de vista que ficaria melhor de um melhor proveito aos beneficiários se tivesse uma área
menor de um lado e outra maior do outro, mas isso depende do projeto e isso agora quando ele
chegar acho que a gente pode discutir inclusive se for preciso convocar uma reunião com os
beneficiários que são os de maior interesse acho que a gente deve fazer isso, e o projeto se tem
essa divisão acredito que possa se mudar porque é de uma grande diferença pra quem vai
usar.Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da
presente sessão e que fosse lavrada a presente ATA. Unistalda, 21 de Maio de 2018.
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