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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 012/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a
leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Ver. MOACIR NAZARIOPT: Após saudação inicial, apresentou o seguinte pedido de providência, que o Poder Executivo
Municipal providencie a pintura nas faixas de segurança nas ruas da cidade, principalmente nas que
estão localizadas em frente os portões da Escola Estadual João Aquino. JUSTIFICATIVA: Solicitamos
tal pedido porque as faixas de segurança estão sem visibilidade. Esse aqui faz horas que eu venho
observando e agora o pessoal da Escola também pediu então a gente está fazendo esse pedido aqui
pra ver se eles reforçam essas faixas pra melhorar nosso trânsito evitando acidentes. Quero deixar
aqui o meu reconhecimento a Escola Álvaro Martins pela excelente homenagem ao dia das mães na
semana passada ali no CTG, tudo bem organizado me surpreendeu bastante a participação das
mães, muito bem organizado e estão todas de parabéns a direção, equipe, funcionários, mães que
participaram. Também quero deixar aqui os parabéns e deixar o meu reconhecimento ao Igor que é
o Presidente do COMUDE que organiza a Consulta Popular onde tivemos um bom número de
participantes conseguimos colocar quase cem participantes, temos cinco delegados acho que agora
estamos acertando a consulta popular porque todos os Municípios tem que escolher a mesma
demanda se o Município ficar isolado acaba acontecendo o que aconteceu com nós o ano passado,
de concentrar na agroindústria e ficamos fora porque os outros Municípios não aderiram a
demandas parecidas e nenhum pontuou em nenhuma fizeram bastante votos os Municípios mas
acabaram ficando fora então infelizmente acabamos ficando fora e dessa vez já estão todos meio
combinados para fazer a mesma votação, então foram elegidos cinco delegados e é importante que
os delegados vão para defender a demanda do nosso Município eu voto como Presidente, o
Presidente do COMUDE vota também, o Prefeito vota e cindo delegado então as vezes por causa de
um voto a gente perde de trazer a demanda para a cidade. Quero parabenizar a Associação dos
Vianas pelo almoço excelente, sábado muito bem receptivo e organizado e também deixar o meu
reconhecimento a todos que participaram e a toda Direção e ao Beto Viana pelo excelente evento
ontem a noite lá eu gosto muito de ir lá me sinto bem quando chego e melhor ainda quando saio,
elogio muito já disse isso pra ti e várias outras pessoas elogio muito o trabalho que o Senhor
desempenha nessa localidade, os participantes que nós vimos lá participando, essa homenagem no
dia das mães foi excelente com os frios, uma farta alimentação para todos que estavam não só
para as mães mas pra todos que estavam ali eu fui lá só pra fazer um lanche e acabei saindo
jantado de lá jantado, parabéns e deixo aqui o meu reconhecimento pelo trabalho que o Senhor
realiza nessa localidade. Pedi também para a Silvânia fazer pra nós e peço o apoio dos colegas, um
projeto para o nosso Município foi demarcado os bairros, mas o centro não foi demarcado, então
estamos fazendo um Projeto de Lei para que fique demarcado o centro da cidade, temos bairros
mas o centro não consta então vamos providenciar isso para que a gente crie o bairro centro
dentro das delimitações que já existem, toda cidade tem um centro. Ver.PAULO JAIR MARQUES
DE OLIVEIRA-PP: Após a saudação inicial, quero parabenizar as Escolas pelas homenagens feitas
às mães não puder estar presente, mas sabemos que todas fizeram o melhor para homenagear
essas mães guerreiras, lutadoras quero parabenizar as mães colegas de trabalho atrasado mas que
Deus possa abençoar grandemente suas vidas sabemos que é uma dádiva ser mãe, que Deus possa
abençoar grandemente em nome de Jesus. Também queremos falar como já foi dito da
homenagem ao dia das mães lá no Salão Januario Viana onde estivemos ali ajudando a fazer

aquele almoço então queremos deixar o nosso agradecimento à Mariza que esse ano inovou e que
foi aprovado por todos, botando lá louvores durante a todo o momento então queremos deixar o
nosso agradecimento à Mariza onde tivemos momentos felizes juntamente com aquelas mães,
então que Deus possa abençoar cada vez mais todos os membros daquela diretoria que sempre
estão trabalhando em comum fazendo essas datas comemorativas. Também queremos deixar aqui
o nosso profundo pesar na terça-feira amanheceu um dia mais triste pra nós o qual Deus quis
recolher o Sr. Alvino Resmim, um homem trabalhador, batalhador que todos conhecem na cidade
de Unistalda, então nossos sentimentos aos familiares que Deus possa mandar alegria para eles
nesse momento de tristeza, mas que Deus possa abençoar eles nesse momento tão delicado.
Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB: Após saudação inicial, de início quero explanar os
meus mais profundos sentimentos pelo falecimento do Sr. Alvino Resmim, uma pessoa muito
querida pela comunidade, que de uma hora pra outra Deus resolveu recolhe-lo e Que Deus possa
ajudar essa família porque só quem passou por isso sabe o quão difícil é passar pela perda de
membro familiar e o Sr. Alvino em especial era uma pessoa muito querida por todos, pois ele
entregava leite ele era conhecido pelas crianças, pelos mais velhos então fica aqui o meu
sentimento de tristeza por essa grande perda na nossa comunidade. Sobre as festas do dia das
mães na Escola Álvaro Martins e da Escola Estadual João Aquino, ambas estavam bem organizadas
com os alunos realizando as suas homenagens e não há coisa mais satisfatória para uma mãe do
que ver o reconhecimento dos seus filhos e essa integração da escola e família que eu acho muito
importante não somente nessas datas, eu sempre que possível e em todas as datas eu vou a escola
dos meus filhos até quando vai bilhete convidando para alguma coisa da Escola João Aquino
sempre diz que “Aluno é transitório e filho é para sempre”, e eu concordo porque é
responsabilidade dos pais na escola vem depois, mas a base da educação tem que ser familiar é
responsabilidade de pai e mãe. Sobre as casas populares quero falar aqui da minha alegria em
relação a isso depois de tanto tempo essas famílias esperam e agora se tem a expectativa de todas
que serão contempladas esperamos que o mais breve possível essas famílias venham a estar
desfrutando da sua casa própria.
Ver. SILVIO BEILFUS-PP:Após as saudações iniciais, quero parabenizar a Associação dos Vianas
pela comemoração que foi feita com as mães e deixar aqui o meu reconhecimento, tudo foi bem
feito passamos um dia muito agradável, muito feliz com as pessoas daquela localidade infelizmente
é a única localidade do nosso Município que fazem isso pelo menos pelo o que eu saiba as outras
vilas do nosso Município não fazem, lá no Rincão dos Vianas há muito tempo participamos estão
sempre fazendo o possível e o impossível pra essa data não passar em branco. Sobre a perda do
Sr. Alvino Resmim, uma pessoa com 72 anos dedicado ao trabalho, estávamos falando juntamente
com os familiares que ele faleceu fazendo o que ele mais gostava que era trabalhar e criar seus
filhos com todos os ensinamentos bons e deixou uma amizade muito grande, nesses 22 anos que
eu moro aqui eu nunca vi alguma pessoa falando mal, ou que viu ele fazendo essas coisas que a
gente vê por aí, as vezes a gente se acha na condição de julgar as pessoas, nunca vi ele tomando
uma atitude dessas então uma pessoa que viveu uma vida dedicada a fazer o bem e acredito que é
assim que se conquista um lugar melhor depois que partirmos daqui ele com certeza conquistou.
Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES –PP: Após saudações iniciais, obre o falecimento e a perda
de uma pessoa muito estimada por todos nós que é a pessoa do Sr. Alvino Resmim ao qual quero
registrar aqui o nosso sentimento a essa família enlutada e pedir que Deus ajude para que possam
superar esse momento difícil. Sobre a nossa audiência pública no CTG, sobre a votação popular a
qual estou participando como delegada, dia 24 nós teremos uma reunião na Câmara de Vereadores
em Santiago e com certeza me farei presente e como já foi dito pelo colega que me antecedeu,
hoje a gente está começando a entender melhor as demandas para que a gente consiga junto com
os demais Municípios não gerar perdas como no ano passado a gente perdeu por votar em uma
demanda que aqui não se incluiria, então hoje nós temos cinco demandas a ser votadas nos dias
26, 27 e 28 que são estradas e sinais, saúde da família, obras, agricultura, segurança e a gente
percebe assim que essas demandas veem, hoje no nosso Município tem R$ 100.000,00 reais pra
ser colocado em galerias, boeiros, oriunda do orçamento participativo já foi feita duas licitações e
nenhuma obra compareceu e seguindo as orientações vai ser feita mais uma licitação se não
comparecer ninguém aí vão ver como poderá agir o município para usar esta verba, aproveitar os
valores antigos e tem mais uma verba de estradas e sinais para chegar a metade desse ano e foi
dita aquele dia que virá para o nosso município possivelmente e nós vamos estar lá defendendo
nosso município de Unistalda lutando por alguma dessa demanda. Espero contar com os colegas
Vereadores que talvez na próxima semana estarei trazendo a esta Casa Legislativa algumas ruas
que nós vamos ter que denominar, tem algumas ruas do nosso Município como a exemplo do nosso
conjunto habitacional Morada do Sol, nós vamos ter que denominar aquela rua há outra rua atrás
do colega Silvio que ainda não tem nome vamos ter que colocar nome então pedir o apoio do

colegas pra que a gente possa fazer esse projeto e possa ser votado de uma forma positiva.
Apresentou o seguinte pedido de providência, que a Secretaria de Obras providencie cascalhamento
na rua ao lado da BR. 287, em frente a residência do Sr. Juliano Machado e a Sr. Jovelina Trindade
Barbosa (Veinha). JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido em vista que a referida rua encontra-se
necessitando de cascalho em especial em frente a residência da Sr. Jovelina. Esse aqui é um pedido
do Juliano eu até estive lá semana passada e o Juliano me solicitou pra que eu fizesse esse pedido
pra sanar esse problema que esta bem visível, então a gente vem pedir pra que seja feito esse
reparo. Sobre a Associação Januário Viana que nos recepcionou com excelente almoço, feito pelo
nosso colega Chico onde estivemos lá, o colega Gilberto Gonsalves fazendo uma fala pessoa esta
bem vista na comunidade e dizer que aquela comunidade nos alegra muito pela receptividade
deles, são pessoas muito educadas, alegres e a gente chega lá e sente como se estivesse em casa
então em nome dos colegas que lá residem e tem família deixo o meu reconhecimento à aquele
grupo, aquela família Januário Viana, obrigada pela forma como vocês tratam as pessoas que lá
chegam, eu acredito que todas elas saem de lá bem felizes como bom tratamento o qual recebem.
Ver. GILBERTO VIANA GONSALVES– PP: Após saudações iniciais, quero iniciar a minha fala
agradecendo as palavras dos colegas que me antecederam, Ver. Diulinda, Ver. Ci pelas palavras
colocadas em relação ao nosso trabalho que viemos fazendo em nossa comunidade, a gente faz
com muito carinho, principalmente o trabalho da Igreja que durante sábado e domingo acredito que
passou mais de 250 pessoas durante o culto de sábado a noite e de domingo e a gente fica feliz
com a presença dos colegas eu sempre estou estendendo os convites aos demais colegas, aos
funcionários a gente sempre tem as datas comemorativas, temos o Dia dos Pais em agosto a gente
sempre está fazendo promoção para os pais, distribuição de brindes
Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA-PMDB: Após saudação inicial, sobre o almoço do dia 1º de
maio quero agradecer as pessoas que fizeram os assadores do churrasco o Kiko e o esposo da
Silvania que estava excelente melhor impossível posso dizer assim e também agradecer as
mulheres que fizeram a mistura todas estão de parabéns, pois estava excelente o almoço então
agradecer por esse dia maravilhoso que nós estivemos juntos sei que a gente demora pra se reunir
deveria ter mais dias para nos juntarmos e trocar ideias, mas acreditamos que o ano que vem nós
façamos de novo da mesma forma. Sobre o salário dos funcionários que eu acho muito pouco os
2.68% acredito que o mínimo que poderia ser de aumento seria a inflação do ano para aqueles que
recebem menos concordo com o Vereador Silvio que esse aumento seja dado baseado no salário de
cada um, quem ganha mais ou então pra dar o salário mínimo dos funcionários até nem receber e
acredito que nós Vereadores aqui nós abriria mão do nosso aumento para que o salário dos
funcionários públicos chegasse ao patamar de pelo menos um salário mínimo é o que eu penso
nessa parte que a gente torce para que o Prefeito consiga achar um meio para que esses
funcionários ganhem um salário mínimo e não fique tão defasado como está até nem sei quanto
está, acho que uns setecentos reais e isso está uma vergonha como os colegas já falaram se
diminuíssem uns dois cargos desnecessários dava pra dar um bom aumento para os que ganham
menos, mas infelizmente a gente sabe que esse cargos tem que ser dado porque é pagamento de
compra de voto porque compram nessa parte é oferecendo cargos pra poderem votar então a
gente sabe disso aí, eu não tenho medo de retaliação e nem de denuncia porque se eu não tivesse
provas eu não estaria falando então quero dizer que aquele que achar necessário de denunciar que
eu prove na justiça que houve compra de voto eu vou até lá e provo isso chegou a pouco ao meu
conhecimento então eu acho que teria como dar um aumento maior. Apresentou o seguinte Pedido
de Providencias, solicito que a RGE SUL faça a retirada dos postes de luz que ficaram depositados
na Rua Pedro Coelho, Bairro Bertoldo Trindade, Município de Unistalda-RS. JUSTIFICATIVA: Solicito
tal pedido, pois os postes estão localizados em situação de risco, trazendo transtorno a quem
trafega naquela rua, podendo ocasionar inclusive acidentes, esses postes estão localizado no meio
da Rua na Pedro Coelho. VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Após saudação inicial, quero
iniciar deixando aqui o meu sentimento pela morte do nosso, pode-se dizer colega porque foi
Vereador nessa Casa o Sr. Sotero Freitas de Jesus quero deixar meu sentimento a toda à família
dele onde ontem me fiz presente no velório porque é um reconhecimento da gente por quem já fez
algo por esse Município. Sobre o aumento do salário dos funcionários estão discutindo aumento de
2.68% que eu pra mim é uma vergonha, mas como existe Lei para tudo quanto é coisa existe a Lei
do salário mínimo então deveria ser baseado no aumento do salário mínimo se já é mínimo é pra
isso eu acho uma vergonha isso aí e dizer que é falta de dinheiro também acho uma vergonha
porque só em Fgs criados muitas vezes sem necessidade talvez desse pra dar de 5% pra mais pros
funcionários, então não adianta falar que é falta de dinheiro isso aí talvez seja falta de administrar
o dinheiro que tem município então eu acho que é por aí. Sobre alguns pedidos que eu fiz e hoje
corri atrás pra ver se sabia de algo, que é uma lixeira lá na Cantina e tive uma péssima notícia ele

me disse que não tem possibilidade de sair essa lixeira e então vai continuar o lixo extraviado lá e é
uma vergonha uma comunidade daquele tamanho não ter uma lixeira pra coletarem aquele lixo é
um absurdo. Sobre as estradas minha preocupação com os matos onde a estrada é muito estreita
empurram os matos para cima da cerca e isso aí é problema pra os donos de propriedade porque
depois sai um animal para a estrada e estraga um carro quem acaba sendo o responsável é o dono
da propriedade então isso aí é outra coisa que deveria ter uma saída fui ver com ele se tinha um
jeito que cortasse, terceirizasse pra cortar de motosserra esses matos, amontoa os galho na beira
da estrada e não precisa empurrar em cima da cerca, mas pelo o que eu vi dele não existe
possibilidade vai continuar como está então é difícil de lidar desse jeito aí e se não parar pra pensar
as coisas cada vez vai mais a pique a coisa, tem tanta coisa que se parar pra pensar e colocar os
pés no chão às vezes nem dinheiro não envolve é só mudar o pensamento e se resolve um monte
de coisa. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após saudação inicial, quero falar do nosso
almoço do dia 1º de maio que foi dia 30 agradecer a todos os colegas vereadores, os nossos
funcionários, nossos familiares que estiveram presentes naquele dia dizer aos nossos colegas, ao
nosso Presidente que todos estão de parabéns foi um almoço muito bom, parabenizar o pessoal que
assou o churrasco, parabenizar as gurias que prepararam as misturas então eu só tenho que
agradecer a todos por nós passar aquele dia juntos reunidos comemorando o nosso dia e também
sei que o nosso colega Beto Viana não pode se fazer presente, mas sei que ele tinha outros
compromissos e tenho certeza que se ele pudesse estar ali ele estaria e quero dizer a ele que o ano
que vem ele vai ser o nosso Presidente e já deixar uma convocação pra ele em nome de todos nós
para que possamos fazer a mesma comemoração do dia 1º de maio do ano que vem acho que nós
mesmos temos que nos valorizar porque todos nós somos trabalhadores, cada um na sua área
desempenhando bem a sua função e acho que é momento de comemoração, nós passamos aquele
dia tranquilo, comemos, bebemos, nos divertimos então foi um dia maravilhoso. Sobre os projetos
do subsídio do salário do funcionalismo, dos agentes políticos também está aqui nessa Casa e quero
dizer aos colegas que acho um aumento muito pequeno, muito baixo, mas também eu tento
entender que se a administração não tem condições de dar um aumento melhor quem comanda o
aumento são eles, eu lamento esperava que fosse bem melhor o aumento para o funcionalismo sei
que alguém pode estar pensando que estou falando isso só porque esse aumento cabe a nós
também, mas não é isso eu sei que o nosso salário não é baixo, mas eu lamento pelos que ganham
menos, pelos que ganham o salário mínimo e muitos deles tem que usar as vantagens que eles têm
os quinquênios, direitos adquiridos simplesmente para interar o salário mínimo eu acho que esse
aumento de 2.68 eu acho muito pouco, mas também não vou aqui revolucionar nada porque o
nosso funcionário público de nosso Município estão sabendo disso, sei que muitos sabem e não
compareceram aqui, quero cumprimentar o Presidente do Sindicato o Manoel Jorge que está
chegando e junto nesse momento estou falando sobre o aumento do funcionalismo eu acho muito
pouco também tenho conhecimento que o Senhor como Presidente do Sindicato, também teria que
se manifestado a respeito disso, porque eu acho que o Sindicato é pra defender os funcionários e
lamento não ter mais funcionários público aqui nessa sessão ouvindo o pronunciamento de todos os
Vereadores, pra que agente pudesse se manifestar e quem sabe ir até o Prefeito Municipal pra
estudar uma forma pra ver se tem como dar um aumento melhor, mas também como falei antes do
Presidente do Sindicato chegar eu não vou estar me manifestando porque eu sei de vários
funcionários que comentam e agente pede pra que venham aqui e não vem eu acho que isso aí a
gente tem que levar em consideração, se não vem é porque estão concordando e aí nós também
não vamos estar aqui discutindo e sedo que a parte mais interessada não comparece para dar
força, mas eu volto a afirmar que acho muito. Pouco e gostaria que fosse muito melhor o aumento,
mas eu quero também convidar os meus colegas de bancada pra ficarmos atentos a respeito disso
que o funcionalismo está ganhando 2.68 e também não adiante nós concorda que seja aprovado
um aumento dessa natureza porque a gente está acreditando que esse aumento é desse porte
porque a administração está com dificuldades, mas quando são daqui 10, 15 dias começa a chegar
projetos aqui nessa Casa pedindo mais contratação, criação de FG, criação de vantagens porque
muitas vezes é feito isso e agente sabe que às vezes não há necessidade desse cargo, então quero
que os nossos colegas de situação também tenham consciência disso que o funcionalismo do nosso
Município está sendo massacrado com esse aumento e temos que entender que é realidade que
não há dinheiro para que possa ser dado um aumento maior, mas também que daqui uns dias
comecem a chegar projetos para acomodar pessoas.
ESPAÇO DE LIDERANÇA: Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES –PP: Volto a esta tribuna, para
dizer que estive participando, confraternizando com PIM na semana passada no CTG onde teve uma

confraternização alusiva ao dia das mães e quero deixar o meu reconhecimento àquela equipe do
PIM a qual trabalha constantemente e presta um trabalho bem valoroso e significativo no nosso
município. Também parabenizar em nome da Silvania as nossas mulheres do Lenço Perfumado
estendo a todas o nosso abraço fraterno, o nosso agradecimento que estão sempre levando o nome
Unistalda avante. Parabenizar o Marcelo que é nosso agente de endemias o qual vem fazendo um
brilhante trabalho no nosso Município de Unistalda, graças ao trabalho dele que vai de casa em
casa que o nosso foco aqui é praticamente zero do mosquito Aedes Aegypti, então agradecer a ele
pelo valoroso trabalho que esse funcionário vem desempenhando. Sobre a questão da revisão
salarial a qual a gente entende que é pouco, realmente é muito pouco, mas também quero dizer
aos colegas que não adianta nós querermos criar coisas para nos iludirmos, tipo assim, eu vou
dizer que não precisa do meu salário que passe adiante, não existe lei pra isso temos que ser
corretos e afirmativos dentro da legalidade, existe a intenção de diferenciar o salário o subsídio de
cada um, mas se existem portas ou brechas para que isso aconteça nós temos que tomar as rédeas
e buscar achar o conhecimento para que isso seja feito a qual eu acho que não tem dificilmente
aconteça, porque se é possível e peço aos nosso Presidente que busque o entendimento com um
assessor jurídico e veja se isso é possível, se pode ser feito porque acho que os nossos funcionários
públicos merecem, mas temos que fazer as coisas dentro da legalidade pra valorizarmos o que eles
realmente precisam que é um aumento salarial. Ver. MOACIR NAZARIO-PT: Volto a esta tribuna,
para comentar um pouco sobre a fala do colega Tato, Roséli realmente é uma vergonha esse
aumento, mas isso se trata de competência exclusiva do Poder Executivo e também a gente sabe
que vergonha mesmo é um funcionário receber o salário parcelado como até os dias de hoje do
Estado e daí diz que o Estado está tão ruim, mas quem está lá que voltar de novo, quer ir a
reeleição se está tão ruim porque quer voltar continuar parcelando, não estamos aqui para criticar
ninguém, mas se vamos falar em vergonha temos que falar desde o dia que assumiu até hoje
pagando parcelado isso é uma vergonha e se os funcionários estão recebendo algum aumento
agradeça ao antigo governador Tarso Genro que deixou já programado caso contrário não estariam
recebendo, então é lamentável queria que fosse mais, a gente sempre vai lutar por isso temos que
nos debruçar em cima dessa Lei e buscar se há a possibilidade de fazer alguma coisa que melhore
para o funcionalismo, assim como diz o Vereador Tato temos que ter os pés no chão, mas também
devemos ter os pés no pagamento porque se a gente só aparecer aqui na sessão na segunda-feira
a gente não resolve nada no Município, nós temos cinco funções básicas que é legislar, fiscalizar,
julgar, assessorar o Executivo que é a principal então nós temos que estar junto porque só vir aqui
e abrir a boca para falar que está errado, mas o que estão fazendo pra contribuir, qual é a nossa
contribuição o que estamos deixando, o que estamos trazendo porque nós ganhamos para estar
aqui então é preocupante, tem tantos assuntos e a gente tem que se deter nesse bate boca porque
a gente escutar que está tudo errado, mas e aí fora não está errado aí dizem que não podemos
comparar, temos que comparar sim porque a política vem de cima para baixo ela chega aqui no
nosso município sai lá de cima pra depois chegar aqui. ORDEM DO DIA: Requerimento nº
002/2018. Os Vereadores signatários requerem que após tramitação regimental, seja enviada esta
proposição em nome de todos os Vereadores desta Casa, para a família enlutada do Senhor
SOTERO FREITAS DE JESUS, pelo seu falecimento ocorrido no dia 06 de maio de 2018, no Hospital
de Caridade de Santiago. JUSTIFICATIVA: A perda de um ente querido é a prova mais dolorosa que
o Espírito enfrenta em sua breve passagem pela Terra. Expressamos os nossos sentimentos pelo
falecimento do Seu Sotero. A Deus agradecemos os seus 77 anos de vida, de suas inúmeras
qualidades, bondade, dignidade, educação, alegria, etc. Ex-vereador com dois mandatos nessa
Casa Legislativa, homem valoroso em nossa comunidade, foi um dos emancipadorores do município
de Unistalda. Foi um exímio laçador, com inúmeros premiações, sempre honrou as tradições, foi
fundador do Piquete Tradicionalista Presilha da Querência e do Piquete Sinuelo do Pampa, onde por
muitos anos abrilhantou os rodeios levando o nome de Unistalda ao pódio dos municípios da região.
Foi um esposo, pai, avó dedicado e amoroso, deixando um legado a sua família. Neste momento de
dor, queremos nos solidarizar com a família, e a todos que conheceram essa pessoa maravilhosa,
solidaria, de um coração enorme e que prematuramente partiu de nosso meio. Prestamos as nossas
mais sinceras condolências a família que perdeu essa pessoa tão estimada, respeitada e querida
por todos, que Deus possa levar conforto e paz para seus corações. Em nome da Câmara de
Vereadores, por seus Vereadores e seus funcionários, viemos por meio desta mensagem expor todo
nosso sentimento pela perda dessa pessoa tão querida. Que Deus ilumine e console a vida de
vocês!EXPLICAÇAO PESSOAL: Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Volta a essa
tribuna, para deixar aqui parabéns a todas as mães pela passagem do seu dia, no dia 12 que todas
possam ter muita saúde, paz e que Deus possa continuar abençoando cada uma. Quero dizer ao
Manoel Jorge que esse projeto do subsídio chegou, já está na nossa comissão e nós não demos o
parecer para esperar mais uma semana segunda-feira vai à votação e se algum funcionário quiser

reivindicar alguma coisa que eu acho que não vai resolver muito, mas só por esse motivo nós não
deixamos ir a votação, porque se não fosse nós já estar aprovado e não tinha nem o que discutir
mesmo sabendo que não vai adiantar, mas pelo menos nós fizemos isso pra que se tiver alguém
que queira vir discutir tem tempo. Dizer ao meu colega Presidente a respeito do que ele comenta lá
de cima, das coisas erradas eu quero só dizer ao meu colega Presidente eu pelo menos da bancada
do PMDB nunca vim aqui nessa tribuna dizer que o Michel Temer está fazendo a coisa certa, nunca
vim aqui dizer que o Sartori tem que parcelar o salário do funcionalismo, não, eu nunca vim aqui
pode procurar em todas as fitas de gravação de sessão que não vão ver isso, o que eu me admiro e
acho um absurdo é pessoas que ainda continuam defendendo pessoas condenadas e até presa, isso
eu me admiro agora nós da nossa Bancada nunca viemos aqui defender corrupto eu sei que o
Michel Temer é não precisa ninguém me dizer, as redes sociais estão mostrando a cada dia eu sei
também que o Governador Sartori tá judiando do funcionalismo, mas nós não temos nada que ver
nós não podemos resolver isso o que eu tenho que saber é que nós temos que resolver os
problemas do nosso Município é o que eu tento fazer. Ver. JOSE LUIZ SOUZA DA SILVA-PMDB:
Volto a essa tribuna, já que o colega Presidente falou do parcelamento do salário, é parcelado, mas
não dá pra se dizer que é atrasou nenhum mês, o salário é pago até o dia 13 o maior atraso que
deu foi dia 13 de cada mês e isso aí podem procurar onde quiserem não existe salário atrasado é
parcelado, mas é pago até o dia 13 de cada mês é tudo quitado então não tem porque reclamarem
disso e talvez como o colega já falou que ficou alguma coisa planejado pelo governo anterior quem
sabe por esse motivo aí que leva esse Governo atual a ter que parcelar salário, porque de repente
ficou alguma coisa mal planejada e aí acaba esgotando o planejamento e aí não tem o que fazer
então seria coisas de serem repensadas, não tem por que nós vim aqui defender Governo eu nunca
também defendi Governo nesta tribuna jamais vou defender pra mim corrupto tem estar na cadeia
e quem faz as coisas erradas tem que pagar e colocar as coisas do eixo. Verª. DIULINDA
FERREIRA PIRES –PP: Volto a esta tribuna, para dizer aos colegas que estamos aqui infelizmente
tratando de um assunto bem delicado que é a questão de dinheiro, mas posso afirmar a cada um
de vocês que o Governo Federal fica com todo o bolo lá pra eles, o Estadual pega 70% das fatias e
os municípios, coitados dos Prefeitos recebem uma merreca que tem que fazer as coisas darem cria
então eu tenho certeza que se dependesse do nosso Prefeito que fosse só do desejo dele que
pudesse dar um aumento melhor com certeza ele daria, só que os cofres públicos veem afunilando,
eles dão creche pra fazer, mandam obra que o Município nem pediu pra fazer e tudo vai de contra
ponto e muitas vezes o Prefeito nem pediu aquele tipo de obra, mas ai do Prefeito que não faça
aquela obra que ele vai ser punido então vocês tem que ver que essas obras que às vezes vem não
só para o nosso Município, mas em outros Municípios às vezes tu tem que investir um monte de
dinheiro público e que muitas vezes não é interesse do público, não é desejo do público e que
acaba afunilando para melhorias aos nossos funcionários sabemos que merecem e que poderia ser
melhor, mas que infelizmente não foi possível e como eu bem disse e deixar bem clara Carioca,
para que tu leve a conhecimento a gente tem a vontade mas a Lei nos limita e a gente infelizmente
não pode seguir nada que não seja Lei e só pra concluir para o meu colega Vereador Tato que as
parcelas do funcionalismo público já se estendeu até o dia 17 eu falo isso porque a minha filha é
funcionária pública e dependendo do acréscimo e do valor salarial se alonga e que a gente não
concorda com esse parcelamento que eu não concordo nem lá, nem aqui se um dia nosso Prefeito
chegar a parcelar o nosso salário dos nossos servidores eu vou ser contra, eu não concordo e
servidor tem que ganhar em dia sim seja qual for o partido que estiver administrando. Ver.
MOACIR NAZARIO- PT: Volto a esta tribuna, para dizer que eu tenho que defender no que eu
acredito em nenhum momento eu disse que o Lula é inocente agora que foi uma injustiça prender
ele dessa maneira antecipando os processos isso foi verdade, isso tem gente que diz que tem
pessoas que estudaram a vida inteira para dizer que ele está errado, mas também tem gente que
estudou a vida inteira pra dizer que ele está certo, então se nós estamos em m partido e nós não
defendermos o nosso líder está tudo errado, daí vocês dizem que não defendem, mas agora se o
Sartori for candidato votam tudo nele de novo, o Tato ele diz, por isso digo um pé no pagamento,
porque vem estudar pra ver como está a minha esposa é professora e eu sei bem doa atrasos que
teve um dia o Zeca leu na tribuna que a partir daquele dia não ia ter mais parcelamento, continuou
tendo, à parte Ver. Roséli: atraso, parcelamento não. Ver. Moacir: como não, então vocês estão
mal informados, a palavra está comigo, um dia o Zeca leu na tribuna sobre a reforma da
Previdência que não ia mudar nada, mas Vereador se não muda nada por que estão mexendo,
então eu acho engraçado a inocência de vocês que em algumas coisas acreditam demais e em
outras coisas vocês não querem acreditar então infelizmente é assim que funciona nos temos que
defender, se eu acredito eu tenho que defender eu não posso estar em um partido e votar lá pra
outro como aconteceu por aí é o que dizem, mas eu não se eu estou eu defendo, nenhum momento
disse que ele é inocente, agora o processo que aconteceu com o Lula ele foi injustiçado, ele está

preso porque estão com medo porque sabem o que ele pode fazer nas urnas. Verª. ROSELI DA
SILVA MARETOLLI-PMDB: Volto a esta tribuna, pra deixar bem claro aqui que mesmo o corrupto
sendo do meu partido como o Michel Temer é, nunca defendi e não votei sei que ele é corrupto e
vai sair de lá, mas não interessa a sigla de partido corrupto tem que estar na cadeia em minha
opinião mesmo sendo PMDB nunca vou achar que está certo ou achar que está sendo injustiçado
pelo contrário e quanto ao Sartori chamem de tudo, só ele sabe como ele pegou esse Estado aqui,
parcelou salário porque teve que parcelar, mas chamem ele de corrupto, não conseguem não
podem chamar. Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA-PMDB: Volto a esta tribuna, para falar do
nosso Governo Federal, vamos começar lá por cima e dizer que espero ver o Michel Temer na
cadeia porque a gente sabe que ele é corrupto, não é diferente dos outros nunca votei nele vou ser
claro e ético, porque não gostava da administração do PT e quando o PMDB se aliou eu disse que
não votaria até pro Alceu Moreira, que eu não votaria e não votei e não voto em corrupto gente
sem vergonha. Sobre o Governo do Estado quero dizer que houve atraso no pagamento do salário
não houve parcelamento, porque parcelamento só acontece de um mês pro outro o Governo do
Estado pegou lá, o Tarso deixou uma dívida não sei se era só dele, de 25 bilhões de reais ele
deixou a dívida e quem é um que teve a coragem de tentar colocar essa dívida em dia, foi o
governo atual, que hoje de 25 bilhões está em menos de cinco bilhões, mas ele colocou a cara dele
a tapa ele disse que não interessava em se eleger ou não de novo, mas foi o único que teve a
coragem de colocar a cara a tapa de pagar as dívidas do Rio Grande do Sul e não afundar o Estado
em dívida e digo outra coisa ele sempre fala assim, os professores que é uma classe que eu
defendo de unhas e dentes, a segurança do nosso Estado a Brigada, acham ruim está ruim, mas
ninguém pede pra ir embora, então essa parte aí temos que ver que alguma coisa está boa. Ver.
SILVIO BEILFUS-PP: Volto a esta tribuna, pra lembra aos colegas que estão confundo o que eu
falei aqui, eu jamais falei que na revisão poderia ser dado um valor diferente, para um servidor e
pra outro eu conheço esse Art. 37 da Constituição muito bem, que fala claro como que tem que ser
essa revisão o que eu falei, acho que não estou sendo entendido é que tem que ser feito uma Lei
específica para mudar o valor de quem ganha menos disse pro Carioca que sou companheiro para
que haja um diálogo, fazer com que aconteça esse diálogo porque em vez desse 2.68 pra nós que
dará R$70,00 reais no nosso vencimento a mais, eu não digo isso para impressionar ninguém eu
digo o que eu sinto eu preferiria não estar ganhando nada e fosse dado para quem está ganhando
menos de um salário mínimo porque eu acho que é uma injustiça e aqui no artigo parágrafo 10º,
fala claramente na remuneração de servidores públicos e subsídios que trata o inciso 4º do Art.39,
só poderão ser alterados, fixados por Lei específica, nós sabemos que quem cria Lei para mudar
vencimento é o nosso Executivo, então eu acho que estou falando e não estou sendo entendido e
que eu quero dizer é isso que pode ser cortado um pouquinho na nossa carne quem ganha mais pra
que seja dado alguma coisa pra quem ganha menos.Nada mais havendo a tratar, o Senhor
presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada a presente
ATA. Unistalda, 07 de Maio de 2018.
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