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===========================Nº026============================ 

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 025/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a 

leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Verª. DIULINDA 

FERREIRA PIRES – PP: Após saudações iniciais, gostaria de iniciar a minha fala dizendo que eu 

na terça-feira passada e alguns colegas nos ausentamos do Município estivemos na Capital onde 

participamos em um curso na Inlegis o qual foi de grande importância, bem produtivo e também na 

mesma oportunidade estivemos no gabinete do Deputado Covatti Filho o qual já destinou para o 

nosso Município de Unistalda uma emenda impositiva no valor de R$ 100.000,00 reais e estará 

destinando uma aceitação na próxima semana de mais uma emenda impositiva no valor de R$ 

150.000,00 reais e também estará destinando para esse Município ao qual já fez uma indicação de 

uma ambulância UTI móvel no valor de R$ 170.000,00 reais, então a gente aproveitou essa ida 

para também ir até o gabinete do Deputado e conversar com ele sobre essas emendas que virão 

para o nosso Município. Hoje estive juntamente com alguns colegas na abertura da Semana da 

Pátria em frente a Prefeitura Municipal, quero deixar aqui o nosso reconhecimento ao nosso Gestor 

Municipal, as crianças, professores, aos Diretores de escola, os funcionários, enfim aos pais, aos 

alunos que ali estavam, aos Secretários, aos funcionários porque acho que é uma data bem 

importante, é uma abertura da Semana da Pátria a qual nós Unistaldenses honramos e fizemos 

essa parceria de assistir lá a Pira sendo acesa o Fogo da Semana da Pátria no Município de 

Unistalda. Também quero reforçar o convite da nossa assessora Silvânia para que domingo todos 

nós possamos, dia 09, estar recebendo juntamente com nossos cavalarianos em Santiago no CTG a 

distribuição da Centelha Farroupilha a partir das 10 horas da manhã, então reforçamos o convite 

para que estejamos lá até para valorizar o nosso tradicionalista Almir Lopes que está conduzindo e 

que pegará a distribuição dessa Centelha,valorizar a pessoa dele que a muito tempo já vem 

fazendo esse trabalho divulgando o nosso Município de Unistalda. Como todo puderam ver nós 

perdemos um ícone do tradicionalismo no dia 27 de agosto faleceu Paixão Cortes foi ele a pessoa 

que criou os movimentos tradicionalistas no Estado do Rio Grande do Sul e acredito que com tudo 

isso, temos a responsabilidade de manter a cultura do tradicionalismo vivo e multiplicá-lo entre os 

jovens e as crianças e por tudo isso que ele fez que foi um grande representante tradicionalista a 

gente deixa o nosso muito obrigado a ele. Ver.GILBERTO VIANA GONSALVES- PP: Após 

saudações iniciais, quero parabenizar a todas as escolas do nosso Município, as Secretarias pelas 

apresentações que foram feitas na Abertura da Semana da Pátria nesta oportunidade que foi aceso 

o Fogo simbólico, as apresentações as crianças se esforçando o tempo prejudicou um pouco a 

garoa ali, mas graças a Deus deu tudo certo, o nosso reconhecimento também ao pessoal da Banda 

do Cras que estiveram ali fazendo a sua apresentação nesse dia de hoje que foi aceso esse Fogo, 

um Fogo que ele se acende dura poucos dias e se apaga, mas eu sempre digo que o fogo do amor 

e da paz, da união,da comunhão um com os outros ele deve permanecer aceso em nossas vidas, 

em nossos Munícipes, nossas famílias, não venha apagar do amor pelo próximo, uns pelos outros. 

Quero também parabenizar o colega Ci pela brilhante emenda que recebeu essa camioneta hoje 

pela parte da manhã foi entregue essa camioneta para Secretaria de Saúde, quero deixar aqui o 

meu reconhecimento ao colega pelo seu trabalho, sempre falo não por estar na tua presença é um 

dos Vereadores que mais traz emendas para a nossa cidade e prova que seu partido está investindo 

em nosso Município e veio esta camioneta para a saúde, mérito seu que trouxe isso para o povo 

Unistaldense, então o meu reconhecimento e que Deus abençoe e que sempre possa continuar 



trabalhando para os nossos Munícipes pois quem ganha com isso é o nosso Povo. Ver. JOSÉ 

INÁCIO FLORIANO VIANA-PMDB: Após saudações iniciais, veio a esta tribuna para parabenizar 

o Vagner Portes Guesser pela formação dele como Engenheiro Agrônomo o qual a gente torceu 

muito por ele, muito esforçado, muito inteligente e ele teve o prazer de ir me levar na sexta-feira 

de noite o diploma dele para me mostrar pois ele sabe que a gente sempre torceu por ele, para que 

ele tivesse sucesso o curso de Agronomia tinha uma média de melhor nota de 7,2 e ele com sua 

inteligência ele fez 9,8, então eu quero parabenizar ele e tenho certeza que não vai ficar por isso aí, 

com emprego que ele tem e se orgulha muito que é na CORSAN, mas agora no final de semana ele 

está indo a Porto Alegre fazer um concurso para Polícia Federal e tenho certeza que ele vai ter 

sucesso, quero deixar os parabéns a família que com certeza se orgulha muito e já aqui deixar para 

toda a juventude de nosso Município aquele legado de que quem estuda chega onde quer e ele 

mesmo com todas as dificuldades financeiras ele alcançou os objetivos que ele almejava e agora 

veio a ter a formação como Engenheiro Agrônomo. Também quero parabenizar as escolas do 

Município pela abertura da Semana da Pátria, pela organização que tivemos hoje ali na frente da 

Prefeitura, então parabenizar as professoras e a todos os alunos pela abertura da Semana da 

Pátria. Também quero me engajar nas palavras do colega Beto e parabenizar o colega Ci por essa 

emenda que chegou a esse Município, pois como o colega Beto falou tu és um dos que mais traz 

recursos para o nosso Município e aqui deixo os meus reconhecimentos e te parabenizar por isso. 

VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Após saudações iniciais, quero parabenizar a todas 

as Escolas de nosso Município que estavam na abertura da Semana da Pátria onde nos fizemos 

presente, deixa os parabéns a todos os organizadores pois estava muito bem organizado, quero 

reconhecer também o talento da nossa Banda Municipal em nome do Diego que é um dos 

componentes, quero desejar muito sucesso a vocês estava muito linda e quero deixar os parabéns 

principalmente as crianças que ali a gente vê que pode brotar uma coisa para o futuro do nosso 

Município daquelas pequenas crianças que estão ali, talvez alguma delas com ideias bastante 

avançadas que seja alguém importante para representar nosso Município no futuro, porque isso aí 

independente de ser pobre ou rico o futuro a Deus pertence e acredito que Deus esteja planejando 

alguma coisa de bom para aquelas crianças.Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após 

saudações iniciais, quero parabenizar o meu colega Presidente Vereador Moacir Nazario, hoje eu 

estive ali no posto e tive o prazer de entrar dentro daquela camioneta então eu quero que o Senhor 

saiba que eu reconheço o seu trabalho como parlamentar desse nosso Município e tenho que lhe 

parabenizar e também o Deputado Paulo Pimenta que foi quem contribuiu com o nosso Município 

para que aquele bem estivesse aqui e sei do quanto àquela camionete vai servir ao nosso Município 

então eu quero reconhecer o seu trabalho e lhe parabenizar porque a gente tem que reconhecer 

aquelas pessoas que lutam e conseguem algo para o nosso Município, porque sei que nos 

Vereadores muitas vezes somos muito criticados temos a fama de que não fazemos nada, mas nós 

Vereadores que estamos aqui sabemos que todos os Vereadores já contribuíram e muito com o 

nosso Município com emendas parlamentar para Unistalda e eu sei que se não é o trabalho dos 

Vereadores esses recursos não chegam, chegam aqui só por insistência nossa de pedido muitas 

vezes a gente vai fazer um curso e nas horas vagas esta correndo lá na Assembleia, nos gabinetes 

dos nossos Deputados pedindo pelo nosso Município e aí está aí uma das recompensas, então 

Presidente eu lhe parabenizo por eu saber que aquela camionete vai servir muito ao nosso 

Município. Mas quero também fazer uma reclamação nessa tribuna a respeito daquela rua em 

frente ao Bar do Sr. Brasil que já faz duas semanas que está aberto ali, não sei por qual motivo que 

não conseguiram concertar e eu sei que está dificultando a passagem de muitos usuários, não sei o 

porque de que até agora não foi consertada,não fui na Prefeitura saber o porque,mas eu acho que 

não pode trancar uma rua e deixar todo esse tempo se não tem solução vamos tapar e deixar como 

estava,mas eu acredito que dá para ser resolvido o problema e não ficar atrapalhando o transito 

então deixo essa reclamação a respeito daquela rua que está trancada ali por causa da valeta que 

foi aberta no meio dela. Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Após saudações inicias, quero iniciar minha 

fala agradecendo as palavras dos colegas e dizer que eu estou bastante contente com essa emenda 

que acaba de chegar hoje no nosso Município faz tempo que a gente vem comentando aqui e hoje 

graças a Deus ela se concretizou a emenda do Deputado Paulo Pimenta de R$ 150.000,00 reais foi 

R$ 119.000,00 reais para a Pick-up e tem uma contrapartida da Prefeitura e o restante foi para 

equipamentos para o Posto de Saúde aonde se encaixa vários equipamentos, aonde tem uma mini-

geladeira que é uma câmara custou quase R$ 14000,00 reais, pois ela conserva os medicamentos 

que precisam estar em temperatura controlada então é bem caro e o Posto não tinha e então eu 

fiquei bem contente porque veio coisas que o posto não tinha e o nosso Município precisava, então 

é essa a nossa função e muitas vezes o pessoal não nos enxergam por aí, criticam e perguntam 

cadê os Vereadores,mas eu sempre digo que eu quando cheguei aqui na Câmara a maior 

dificuldade que eu tive foi entender o sistema, então parei um pouco com as minhas visitas e 



comecei a me dedicar mais a estudar os caminhos e confesso a vocês que nessas duas vezes que 

eu fui a Brasília me abriu os horizontes porque eu tinha uma impressão totalmente diferente então 

graças a Deus isso abriu os Horizontes e hoje a gente sabe mais ou menos o rumo que deve tomar 

quando se vai atrás de uma emenda e é diferente falar com os assessores que já nos conhecem, 

vocês sabem disso que quando falamos com alguém que nos conhece é bem diferente, então quero 

deixar aqui o reconhecimento e agradecimento ao Deputado Paulo Pimenta, que não é a primeira 

emenda dele que chega aqui graças a Deus, aquela escola agradeço a agenda dele em Brasília lá 

que foi o Moacir e o Prefeito era pra eu ir junto, mas acabou não dando ele acompanhou o Prefeito 

na FDME onde foi totalmente modificado o projeto e feito as adequações necessárias para que se 

encaixasse em Unistalda e foi aprovado,um trator em 2016 aquele azul que anda aí é uma emenda 

do Deputado Paulo Pimenta então é um parceiro de mandato e sem esse Deputados a gente não 

consegue e agora vai ser comum perguntarem o porque de estar trabalhando para esse Deputado, 

mas a gente tem os motivos da gente porque sozinho a gente também não faz nada, se a gente 

não tiver esses parceiros lá em cima e eu sempre digo que o nosso Município depende 

exclusivamente desse repasse, transferência do Governo Federal e se nós aqui não estivera 

assessorando isso, dificilmente vai chegar aqui. Também quero deixar aqui que logo que passar as 

eleições nós temos uma emenda do Paulo Paim que é uma emenda de R$ 250000,00 reais para 

uma retroescavadeira só temos que esperar passar esse período eleitoral, mas a princípio está tudo 

certo. Sobre a abertura da semana da Pátria ali na Praça hoje, agradecer, parabenizaros 

professores que trouxeram os alunos que participaram se apresentaram, a nossa banda também 

muito bem coordenada ali pelo professor que coordenada aquele projeto, deixar aqui o meu 

reconhecimento e dizer da importância de festejar essa data isso fortalece relembrando o passado 

nos fortalecemos para o futuro e até falando nisso um episódio triste um incêndio no Museu 

Nacional lá no Rio de Janeiro que queima a memória a historia do nosso País, mais de 200 anos de 

história guardados dentro daquele Museu e hoje virou tudo em cinza então a gente sabe da 

importância dessa data foi no período em que conseguimos formalizar a independência de Portugal 

só que infelizmente o Brasil até hoje ele não é totalmente liberto ele sempre está na mão de 

alguma nação comandando, alguma coisa aqui no País ela tem que meter o bico então ainda não 

somos totalmente independentes, sonho com isso um dia se Deus quiser e o dia que isso acontecer 

que o Brasil se der conta da potencia que ele é e das riquezas que tem aqui nós vamos ser uma 

nação muito feliz. Ver.PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA-PP: Após saudações iniciais, 

queremos inicialmente parabenizar a esportista Lilian Farina que esteve representando nosso 

Município na cidade de Florianópolis correndo na corrida rústica aonde de 1049 atletas ela ficou no 

35º lugar e na sua categoria em 12º lugar, para nós uma alegria queríamos parabenizar ela 

também representando Unistalda e onde ela está indo está levando a nossa bandeira e agora 

semana passada esteve em Santo Ângelo também aonde ela ficou em 1º lugar na sua categoria 

também levando o nome de Unistalda. Queremos parabenizar também o nosso Grupo de Danças 

Querência Amada que esteve representando o nosso Município na Expointer onde vi os vídeos e 

tenho certeza que representaram bem nosso Município então aqui o meu reconhecimento à 

administração, os pais que acompanharam então isso nos alegra muito de ver nosso Município 

representado por esses jovens, esses bailarinos que tiveram lá representando nosso Município na 

Expointer. Sobre a abertura da Semana da Pátria não pude estar presente pois estava na Prefeitura 

trabalhando, mas ouvi tudo fica o meu agradecimento as escolas Municipais que esteve ali 

representando, a Banda que esteve também cooperando, então fica o nosso reconhecimento a eles 

que estão sempre prestando o trabalho.Ouvindo o colega falar do seu sobrinho o Vagner fico 

também contente pois é mais um Unistaldense se destacando e eu fico contente quando isso 

acontece, fica o nosso reconhecimento. Parabenizar o Vereador Ci pela sua conquista, sabemos 

como o Senhor mesmo tem falado que dependemos muito dessas emendas, claro que tudo 

depende do nosso esforço pois sem isso nada acontece então obrigado pelo seu esforço e que Deus 

possa continuar abençoando. Como disse a Vereadora Diulinda estivemos na cidade de Porto Alegre 

essa semana fazendo curso e aproveitando para firmar os compromissos que nós temos com o 

Deputado Covatti Filho aonde até o final do ano o total de R$ 428000,00 reais para a cidade de 

Unistalda então isso para nós é o nosso trabalho e temos certeza que até o fim do ano tudo vai se 

concretizar, R$100000,00 reais já veio, falta então R$ 178000,00 reais o valor da ambulância e 

mais R$150000,00 reais que vai vir na segunda etapa depois das eleições então o total até 2018 R$ 

428000,00 reais então isso demonstra o nosso reconhecimento o nosso trabalho, como diz o 

Vereador muitas vezes o pessoal fala que os Vereadores não fazem nada, mas aí está mostrando o 

nosso esforço são R$428000,00 a mais que Unistalda vai ter durante esse ano. ROSELI DA SILVA 

MARETOLLI-PMDB: Após saudações iniciais, começo parabenizando o empenho do Vereador Ci 

pela emenda que chegou hoje ao nosso Município, parabenizar por todo teu trabalho 

desempenhado no outro e nesse mandato e que Deus continue te abençoando porque não é fácil 



para nós chama atenção para a nossa cidade tão pequena, mas tão precisada Unistalda precisa 

muito e se não tivesse esse Deputados como o Pimenta, Covatti a Alceu Moreira não sei o que seria 

de nós, todos nós temos esses Deputados que sempre que precisamos falamos com eles e sempre 

nós ouvem, agradecer a estes Deputados pela sensibilidade de nós ajudar aqui porque Unistalda 

precisa muito de nós e deles também. Quero parabenizar as escolas Municipais não só pela 

abertura da Semana da Pátria,mas pelo todo o trabalho desenvolvido pelos professores e diretores 

com esses alunos em especial à Escola Álvaro Martins porque eu tenho o meu filho lá e eu participo 

bastante, ele é aluno da professora Ana Silveira e sempre que a Direção e professores podem eles 

nos chamam para estar participando com nossos filhos lá e eu acho que o caminho é esse, pais 

alunos, professores e escola sempre envolvidos juntos aí os horizontes se abrem a família unida na 

escola para mim é prioridade e por isso sempre que eu puder sempre vou estar lá apoiando essas 

escolas. Também quero fazer um pedido informal aqui, não fiz o pedido de providencias mas quero 

adiantar para o Secretário dar uma patrolada,  tapada de buraco,não sei qual o caminho certo,  no 

nosso trevo por conta do alto volume de chuva está bastante esburacado e como é um trecho 

pequeno acredito que não seja tanto trabalho assim e que não demore tanto a ser feito. Ver. 

SILVIO BEILFUS-PP: Após saudações inicias, venho a esta tribuna para deixar os meus parabéns, 

o meu reconhecimento ao nosso colega, nosso Presidente Ci por estar colhendo este fruto do que 

foi plantado e dado toda a atenção necessária para que hoje fosse colhido, estamos vendo algo 

concreto em nosso Município e que será muito útil aqui principalmente se tratando da nossa 

Secretaria de Saúde e me sinto muito feliz por fazer parte de uma equipe como essa nossa,posso 

dizer nossa porque eu lembro que antes de 2013 só tinha um Deputado aqui que mandava 

emendas ao nosso Município que era o Luiz Carlos Heinze, pois a maior parte do que é público é de 

emenda destinada por ele eu estava vendo os números esses dias, já ultrapassou mais de 8 

milhões em emendas ao nosso Município, mas nós não pudemos viver de passado devemos 

procurar caminhos novos para que as coisas aconteçam então eu me sinto muito orgulhoso por 

fazer parte dessa equipe aqui, de 2013 para cá foram inúmeras as conquistas alcançadas aqui por 

outros Deputados, o Deputado Pimenta mesmo com outras emendas que já vieram, Deputado 

Alceu Moreira, Deputado Heinze mesmo e nós no ano passada tivemos a iniciativa de procurar o 

Deputado Covatti que alguma coisa já se concretizou e como eu falei é uma plantação que precisa 

ser cuidada, precisamos cobrar para que as coisas aconteçam e não é por ele ter feito 8 votos aqui 

em Unistalda como Deputado Federal em 2014 ele vai estar destinando alguma coisa para nós, 

precisamos de uma negociação, precisamos estar sempre dizendo que nós estamos aqui o nosso 

número de eleitores é pequeno mas bastante carente e é através dessas emendas que nós 

sobrevivemos aqui, participamos as vezes de algum congresso algumas reuniões lá em Porto Alegre 

e alguns cabeça de bagre vem e fala que é contra que tem que ser mudado que não pode mais 

existir emenda parlamentar eles falam porque tem uma arrecadação muito grande e são pessoas 

que pensam da mesma forma que as que são contra os imigrantes que tem capacidade de querer 

expulsá-los sem pensar que todos nós somos imigrantes quem não é índio é imigrante, da mesma 

forma olham assim para dizer que são contra as emendas parlamentares, então nós precisamos 

continuar brigando, pedindo a Deus que continue dando a nós a oportunidade de estarmos fazendo 

jus ao nosso salário independente do que dizem ou deixam de dizer. ESPAÇO DE LIDERANÇA: 

Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES: Volto a esta tribuna, para parabenizar o Grupo Querência 

que esteve na Expointer em Esteio no domingo passado o qual foi nos representar nosso Município 

de Unistalda e pelos vídeos e pelo o que a gente se informou das pessoas que estiveram presentes 

o nosso Grupo fez uma apresentação muito bonita então a gente agradece aos jovens, aos pais que 

incentivam para que eles continuem, também agradecemos ao nosso gestor público que ajuda a 

Secretaria de Assistência Social, a equipe que trabalha paraque o nosso Grupo mantenha-se na 

mesma qualidade que vem se mantendo e que continue a partir do momento que sai alguma 

prenda algum jovem que venham outros para que continue esse grupo lindo que está. Também 

gostaria de dizer que já como os colegas que me antecederam que já parabenizei o meu colega 

Vereador Ci que Deus abençoe teus trabalhos que seja muito iluminado de capacidade, sabedoria 

para conduzir os trabalhos que a gente sabe que nós precisamos de muita sabedoria para conduzi-

los e eu agradeço a comunidade porque acho assim que o nosso trabalho eu falo por mim,quando 

falam que os Vereadores não fazem nada eu contesto dizendo que não porque nós trabalhamos eu 

falo por mim, não conheço o trabalho dos outros, mas posso dizer que todos de uma forma ou de 

outra trabalham porque a gente quase todos os dias tem uma atividade ou outra para que venha 

de encontro a beneficiar a comunidade de Unistalda então eu acredito que nos damos tudo de nós 

para fazer jus ao nosso trabalho com sabedoria, saúde e continuar essa trajetória que o povo nos 

incumbiu para continuarmos cada vez mais podendo nos fortalecer, podendo auxiliar as pessoas as 

quais buscam o nosso conhecimento muitas vezes que a gente possa fortalecer vida do nosso 

eleitor daqueles que buscam o nosso auxílio a nossa ajuda. ORDEM DO DIA: Moção de repúdio a 



Medida Provisória nº 844/2018. Autoria: Poder Legislativo. Aprovada por unanimidade. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA: Volto a esta tribuna, para 

parabenizar o Vereador Ci pela conquista dessa emenda que trouxe essa camioneta para a saúde 

quero te deixar o meus parabéns Vereador, tu merece. Também quero parabenizar os outros 

colegas do PP que andaram viajando buscando recurso, buscando informações de como se deve 

agir dentro desta Casa, fazendo cursos se especializando de uma forma ou de outra. Também 

quero pedir que Deus ilumine os nossos Deputados que mandem emenda para esta Casa, que seja 

do partido que for para que eles possam ter êxito nessa campanha deles para que continuem lá nos 

ajudando enviando emenda pro nosso Município possa se beneficiar com as emendas que eles tem 

mandado então peço a Deus que guie esses nossos parceiros para que eles venham a ter 

novamente os seus mandatos para que continuem nos ajudando nesta Casa. Verª. DIULINDA 

FERREIRA PIRES: Volto a esta tribuna, somente para agradecer aos meus colegas ao Vereador 

Silvio e o Vereador Chico durante esse momento que nos estivemos em Porto Alegre os colegas 

foram muito parceiros, muitas vezes ajudando a gente sendo compreensivo porque as vezes agente 

mulher andar com as rapazes não é fácil porque queremos dar uma paradinha e os meninos 

sempre foram atenciosos, companheiros meus colegas muito obrigada pelo carinho, pela forma de 

tratamento vocês valem ouro, muito obrigada pelo companheirismo. SILVIO BEILFUS-PP: Volto a 

esta tribuna, para destacar no mesmo sentido que nos estávamos falando sobre o nosso Presidente 

por esta conquista tinha anotado aqui e acho que não poderia deixar de ressaltar que foi esse 

trabalho conseguido pelo Senhor juntamente com o Deputado Estadual que foi feita aqui essas 

perfurações desses poços artesianos em nosso Município que nunca uma Secretaria do Estado fez 

nada aqui por nós de algo concreto, então deixar o meu reconhecimento para que as coisas que se 

buscam se consegue quando se tem uma forma de fazer com que elas se concretizem. Ver. 

MOACIR NAZARIO: Volto a esta tribuna, mais uma vê agradecendo as palavras dos colegas e 

também da mesma forma parabenizar a todos que se envolvem e vão atrás dessa emenda, pelos 

colega do PP que estiveram agora indo a Porto Alegre no passado o Beto também estava junto e 

que acaba chegando no nosso Município os colegas do PMDB também a gente sabe que tem ido 

atrás e nos temos que incomodar esses  Deputados porque quem não é visto não é lembrado 

porque se nós não incomodar outro incomoda e acaba indo para outro lugar porque a emenda 

existe, as vezes o Deputado Pimenta me enxerga e diz tu é pequeno mas tu incomoda e eu digo 

que incomodo mesmo porque senão eles não lembram da gente, então deixaraqui também os 

parabéns para os colegas. Também quero deixar aqui o meu reconhecimento ao Vagner Guesser 

parabéns pela formação dele, e bem lembrado pelo Senhor que hoje eu seu que está difícil mesmo 

com todas as oportunidades não é fácil, mas quem se interessa e quer conquistar alguma coisa 

indo atrás consegue prova disso é o Vagner que apesar da dificuldade que foi criado, podia estar 

acomodado no concurso da Corsan mas não ele foi atrás e conseguiu e está aí formado graças a 

Deus, eu sempre digo e fico contente porque já pensou se 90% do nosso Município tivesse uma 

formação que bom que seria que grau de facilidade teríamos para conquistar as coisas porque 

queira ou não hoje tem que ter sabedoria, conhecimento para que se abra os horizontes e 

possamos ir atrás das coisas, senão acaba a gente ficando nessa dificuldade então deixar o 

reconhecimento a família dele. Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente declarou 

encerrados os trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada a presente ATA. Unistalda, 03 de 

Setembro de 2018. 
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