
 
 
 
 
                              ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                     MUNICIPIO DE UNISTALDA 

       CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 
SESSÃO ORDINÁRIA                                 DATA: 09/04/2018                      ATA N° 009/2018 
 

Presidente:   MOACIR NAZÁRIO  
Vice- Presidente: ROSELI DA SILVA MARETOLI 
1ª Secretário:  
2º Secretário: PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA 
 
Demais vereadores presentes. José Inácio Floriano Viana, José Luiz Souza da Silva, José Paulo 
Souza Guerra, Silvio Beilffus, Diulinda Ferreira Pires. 
 
=======================ATA Nº 009============================== 
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 nº008/2018, 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:  Declinou da palavra. Ver. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA: Declinou 

da palavra. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Declinou da palavra. MOACIR 
NAZARIO- PT:  Após saudação inicial, apresentou o seguinte pedido de providencias , que o Poder 
Executivo Municipal providencie que o Secretário de Obras faça o patrolamento e cascalhamento na 
estrada de acesso a propriedade da Srª. Bete Coelho na localidade de Cantina Vermelha. 

JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, pois a estrada encontra-se em péssimas condições de tráfego, 
considerando que esta senhora é viúva e reside sozinha em sua propriedade, tendo muitas vezes 
dificuldade de se deslocar desse local. A senhora esteve aqui semana passada e pediu esse reparo 

que faz tempo que os colegas também já pediram então a gente só está reforçando e espero que 
sejamos atendidos. Quero também dizer que estivemos na festividade de 58 anos da Escola Álvaro 
Martins aonde tinha bastante gente, pais, alunos os colegas Ver. Roséli, Ver. Diulinda, Ver. Beto, 
professores, pastores, diversas autoridades, gestores, Secretária da Educação, temos que 
comemorar, pois 58 anos não é 5 anos nem 10 anos, é mais de meio século e lá na cerimônia 
estava sentado analisando e pensando por que os nossos governantes, me refiro a escala Estadual, 
Federal, quando fazem uma escola por que não usam a mesma dedicação e empenho quando 

fazem um Fórum, ou um Ministério, fazem esses órgãos onde trabalham juízes e promotores, por 
que a gente vai lá e exemplo disso é Fórum de Santiago que tem salas sobrando,  com acabamento 
de primeira eles não economizam pra quem trabalha lá ficar pouco tempo, não é como os 
professores que ficam o dia todo da escola, alunos também muitas vezes com calor com falta de 
muitas coisas e as escolas tem que estar mendigando pra poder esticar pra cá, esticar pra li e 
nunca acaba ficando bom então deveria ter uma política que realmente investisse e se preocupe 
tanto com a educação, mas tem uma política que seja bem caprichada, então é uma pena, é 

lamentável isso, então queria deixar aqui o meu reconhecimento a todos que já passaram que 
estão lá presentes que a gente sabe que não é fácil estar a frente de uma escola e muitas vezes 
nós pais, digo nós eu como pai também a gente acaba cobrando funções que não é dela e acaba 
faltando tempo pra ela desempenhar a função dela que é ensinar, passar conhecimento para os 
alunos muitas vezes o professor acaba sendo psicólogo, conciliador, médico, enfermeiro muitas 
vezes por que se envolve com o aluno que chega com um problema na escola e o aluno não deveria 
chegar com problema lá, mas ele tem problema em casa, na sociedade e acaba levando e a escola 

se envolve além de educar, educar não, passar conhecimento porque educar é em casa e então 
acaba muitas vezes faltando tempo para o professor ensinar o que realmente importa para o aluno. 
Ver. PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA - PP:  Após saudação inicial, quero iniciar minha fala 
dizendo que não pude estar presente na comemoração do aniversário da Escola Álvaro Martins mas 
sabemos que teve boa comemoração, já havia felicitado na sessão passada então fica o 
agradecimento por estar envolvida em todas as áreas dando ensino as nossas crianças. Também 



trago aqui a relação de serviços realizado pela Secretaria de Obras no período de 05 de Março a 06 
de Abril de 2018, estive falando com o Zeferino e trago a relação: Patrolamento da estrada 
Itacurubi, conserto das estradas do Gilberto Guerim e  Jorge Ari, aterro do mata burro no Antonio 
Dizolim, limpeza de bueiro e estradas Itacurubi, patrolamento da estrada nos Carneirinhos e Vila 
Seca, patrolamento da estrada Chapadão na Neuza Machado, patrolamento acesso a fazenda 
Tarumã, patrolamento da estrada Onório e Maria, patrolamento estrada Edson de Jesus, instalação 

e caixa d’água no Rincão dos Coelhos, conserto de rede d’água Iaquã, conserto de rede d’ água 
esquina do Itacurubi, Nazaré e Serra dos Vianas, continuação conserto estrada no João Gripa, 
cascalhamento estrada Bock, Claudio Brandli e Nei Gaspar, conserto Gabriel e Edson, abertura três 
poços negros em Candida Vargas, conserto telhado e instalação elétrica escola Marcos José Zanella, 
conserto banheiros e reforma torre caixa d’ água acesso a Jenuario Viana, patrolamento da estrada 
Porteirinha até os Cadaval, Vila Manoel de Freitas, residência da dona Sara, cascalhamento da 
estrada Serra do Dico, reparo da estrada Rincão dos Vianas, juntar lixo de segunda-feira a quinta-

feira, abertura do poço negro Lucas, patrolamento da estrada acesso Guerra e Terezinha Maia, nos 
Parode e Selino da Luz, estrada Gero, Portugueses e Lorenzoni, reparo e instalação pública da 
cidade, instalação de rede d’ água e montagem pia Conselho Tutelar, roçada e poda do trevo da 
cidade e conserto mata burro Porteirinha acesso a residência da dona Marisa e continuação de 
limpeza na cidade, estes são alguns trabalhos realisados pela nossa Secretaria de Obras ao qual 
também me passou que também havia ocorrido um problema em questão do abasteciemento de 

água que não chegava até o Sr. Cledio por que alguém com má intenção estava fechando o registro 
então foi feito uma chapa, concretou e colocou um cadeado. Ainda trago alguns atendimentos 
realizados pela UBS nos meses de fevereiro e março: 730 exames de imagem, 370 pacientes 
coletaram exames de laboratório (em torno de 2500 exames realizados), 156 encaminhamentos 
para consultas especializadas. Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLI- PMDB: Após saudação inicial, 

parabenizo a Escola Álvaro Martins pelos seus 58 anos, estive lá foi uma festa muito linda, que 
quando a gente fala em parabenizar a Escola não é a Escola em si, mas sim as pessoas, então fica 

aqui meus parabéns aos Diretores que já passaram e aos que estão dando continuidade aos 
trabalhos, aos funcionários que com certeza fazem a diferença na vida de cada aluno tiro a base 
pelos meus filhos que já passaram por lá e toda a vez que falam dos funcionários falam com 
carinho é por que são bem tratadas assim também como os professores. Também quero 
parabenizar a Assistência Social, na pessoa do Riva que cuida do Ginásio na quarta-feira passada 
nos fizemos um amistoso com o time de 5 a 9 anos com Escola Medianeira e quero parabenizar por 
que é a partir daí que a gente vai mudar o nosso futuro investindo mais nas crianças, por que 

quando a gente fala em escolinha de futebol, não é só o jogo em si e preparar atletas e sim 
preparar um cidadão pro futuro, enquanto eles estão jogando não estão na rua, criam vínculos de 
amizade, respeito, companheirismo e equipe e fica aqui o meu pedido também para que haja mais 
investimento nessa área do esporte em Unistalda. Ver. SILVIO BEILFUSS- PP:  Após saudação 
inicial, parabenizo a escola Álvaro Martins também deixo o meu reconhecimento pelo trabalho 
prestado, desejo de êxito que continue essa bela educação que estão dando aos nosso filhos. 
Também parabenizar a Associação dos Funcionários Municipais que no sábado realizou um baile 

estava bem bom, pessoal aproveitando até a madrugada, muito alegre então parabenizo por esta 
acolhida muito boa com todos. Sobre o nosso transporte escolar que está começando a engatinhar, 
mas ainda temos problemas em algumas linhas, mas algumas linhas já estão funcionando então aí 
dos males o menor pelo menos alguma coisa já está sendo feita, os problemas solucionam-se de 
um lado e aparecem outros, o problemas bem grave que eu vejo aqui é na parte que algumas 
pessoa da nossa escola nem sabiam aonde ficam as nossas localidades mas a coisa está começando 
a melhorar porque temos a esposa do nosso Presidente que é diretora que tem o conhecimento das 

localidades e está conseguindo fazer com que as coisas se ajeitem, mas se não fosse isso é bem 
complicado e é nessa hora que temos que ver a eleição para Direção de uma escola, depois quem 
paga são os nossos alunos, e eu digo que está começando a engatinhar esse transporte escolar por 
que eu não vejo ele funcionar por muito tempo, jamais vou esquecer o que eu estou falando nesse 
dia 9 de abril, que com certeza daqui mais um tempo que sobre o que estou falando aqui é um tapa 
buraco do jeito que está, isso aí vai dar o que falar ainda e eu acredito que a única solução para o 
nosso município é a continuidade do convenio tem que haver uma negociação, um entendimento, 

não por que eu fiquei fora da linha que eu fiz por 18 anos, eu tenho condições de ficar fora de 
trabalhar em outras funções, mas não tem condições do jeito que está não tem condição, mas pior 
é do jeito que estava vamos levando pelo menos até que se ajeite, que tenha a capacidade de ter 
uma negociação com êxito. Sobre o meu sentimento sobre essa situação que vivemos no Brasil 
esse momento em que nós passamos a semana passada com a prisão do ex- Presidente Lula e 
deixar assim que é um momento que é impossível que alguém sinta alegria é um momento muito 
triste mas esperamos que sirva de lição, que as coisa se ajeitem de uma melhor forma mas de 



qualquer forma não é motivo pra alegria de ninguém é um motivo muito triste a corrupção do Brasil 
do jeito que está os nossos hospitais sem leito, sem uma UTI Neonatal, a nossa cultura 
abandonada sem que eu acredito que o nosso pior problema é a falta de cultura enquanto 
brasileiros,é roubalheira de todos os lados as pessoas não conseguem olhar para o lado e ver o 
próximo só veem a si próprio e as condições de se avançar no que é alheio, na semana passada 
estava vendo uma reportagem sobre um país de primeiro mundo a Noruega e imaginando lá onde 

um vendedor de salgadinho chegava na frente da escola e colocava a banca, o valor em um 
armário fechado os alunos  e professores pegavam o que queriam iam lá e depositavam o dinheiro, 
que sonho nosso um dia ter capacidade de chegar perto disso, então só pra deixar aqui o meu 
sentimento. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES- PP: Após saudação inicial, quero iniciar minha 

fala dizendo que me fiz presente na escola Álvaro Martins na comemoração dos seus 58 anos de 
história a qual deixo aqui o meu reconhecimento à direção da escola na pessoa da Diretora, 

professores em fim do quadro de funcionários também o meu agradecimento que muito faz para 
que a nossa escola ande da melhor forma possível e dizer que os nossos pais e alunos estão de 
parabéns pela qualidade de ensino a qual aquela escola junto com seu quadro de professores que 
ofertam aos nossos pequenos. Também quero parabenizar o grupo de mulheres da localidade de 
Rincão dos Pavanelos que tiveram uma formatura ali no mesmo dia 6 de artesanato, à todas desejo 
que possam continuar na aprendizagem e que Deus abençoe cada um que fortaleça sempre o 
conhecimento que possam transformar até mesmo em renda algumas delas possa acontecer. Quero 
deixar aqui o meu profundo sentimento de pesar para a família do Valmor e da Loredi pelo 
falecimento do pequeno Miguel o qual acompanhamos essa trajetória que a gente fica bem sentido, 
que Deus fortaleça essa família nesse momento difícil pelo qual estão passando. Também em 
conversa com a comunidade quero deixar aqui uma sugestão quem sabe até na próxima semana a 
gente fortaleça um pedido, sou sabedora que o Dr.Cogo se encontra de férias e algumas pessoas 
solicitaram que a Administraçao Pública no momento que ele retorne solicite que ele continue 
fazendo as cirurgias ambulatoriais que nesse momento ele não está fazendo, então vamos tentar 

fazer com que ele volte, por que é bem importante para nossa comunidade de Unistalda. 
Apresentou o seguinte pedido de providencias, que o órgão competente da RGE-SUL providencie a 
troca de poste de luz no cemitério localizado em frente a BR 287, na localidade de Nazaré, 
Unistalda. JUSTIFICATIVA: Solicitamos que retirem o poste do lugar onde se encontra, e seja 
colocado no canto da cerca, pois assim sobrará mais espaço para a construção de novos túmulos. 
Esse pedido veio até mim reivindicado de algumas pessoas daquela localidade para que se faça 
essa troca do poste, estive lá olhando e realmente ele fica no lugar onde pode ficar mais no canto 

fica mais adequado. Esse pedido que vou fortalecer hoje, o Vereador Ci já vem fazendo e hoje 
algumas pessoas de Manoel de Freitas me solicitaram e eu falei que o Vereador já havia feito mas 
me pediram para que eu reforçasse para que venham a sanar esse probleminha na localidade de 
Manoel de Freitas, apresentou o seguinte pedido de providencias, que a Secretaria de Obras  
providencie a roçada nas ruas da localidade de Manoel de Freitas , Unistalda. JUSTIFICATIVA: 
Solicito tal pedido vista que o referido local encontra-se necessitando de limpeza, por esse motivo a 
pedido dos munícipes desta localidade solicitamos que a secretaria competente providencie limpeza 

o mais rápido possível. Também vou reforçar aqui que em encontro com a Dona Maria Pumes 
solicitou que formalizasse novamente o pedido junto ao secretário para que coloquem uma lixeira lá 
em frente à casa dela porque os cachorros estão estragando bastante os lixos então não vou oficiar 
novamente porque vou falar com o Secretário amanhã se Deus quiser formalmente voltar a solicitar 
para que seja resolvido o mais breve possível esse pedido.ESPAÇO DE LIDERANÇA: Ver. 
MOACIR NAZARIO- PT: Volto a esta tribuna, para agradecer ao Secretário de Obras e toda sua 
equipe pelo empenho lá no poço do Rincão dos Coelhos que já está funcionando, a caixa no lugar, a 

rede ligada só tem alguns detalhes para resolver da canalização que em alguns lugares lá está 
fraca, mas é devida a instalação velha que tem lá então vamos ter que organizar essa rede para 
que se resolva. Também na semana passada estivemos em reunião com o gerente do Banco do 
Brasil aonde foi comentado sobre a agencia que viria para o nosso Correio, um posto de 
atendimento inclusive quando foi feito o prédio da agencia eles exigiram bastante adequações para 
que fosse instalado o posto de atendimento do Banco do Brasil e até para a nossa surpresa ele 
achou que já estava funcionando, falamos com ele e ele ficou de me dar o retorno e a tarde ele 

retornou e me passou número da gerente de Santiago hoje falei com ela, me pediu até quarta-feira 
iria fazer um documento hoje em nome de todos os colegas, falei com o Sr. do Banco do Brasil para 
eu fazer isso para pressionar ali para que façam funcionar esse posto pois tem muitos aposentados 
que recebem pelo Banco do Brasil, muitos depósitos, saques que podem ser efetuados ali, 
pagamentos de algum boleto, então ela me pediu até quarta-feira para ela me indicar a pessoa 
certa pra gente encaminha esse ofício ou moção, não sei ainda mas vamos estudar a melhor 
maneira e peço a colaboração de todos pra gente cobrar isso, inclusive o gerente me informou que 



a gente deve tomar providencias e depois entrar em contato com o nosso Senador para que isso 
funcione é só aqui e Capão do Cipó que falta agencia. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES- PP: 

Volto a esta tribuna, para parabenizar a escola Marcos José Zanella que também este de 
aniversário na semana passada e dizer que os temos um quadro de professores excelentes naquela 
localidade, uma direção muito competente e agradecer todos os funcionários porque realmente às 
vezes eles fazem trabalho de psicólogo não só de mestres do ensino e uma frase que me marcou 
muito e deixo aqui o meu reconhecimento à Roséli e parabéns pelo teu trabalho porque tu fala com 
palavras bem concretas e exatas parabenizando a equipe de professores pela qualidade de ensino, 
quando se fala muito em respeito porque a criança quando ela aprende a respeitas desde pequena 
ela vai ser um adulto responsável e aprendendo a respeitas as pessoas quando ele não respeita em 
pequeno dificilmente ele vai respeitar em adulto e acho que hoje a base de tudo que estamos 
passando hoje é o desrespeito, então eu achei bem interessante e que Deus abençoe os nossos 
professores e que continue ensinando e muitas vezes educando o que os pais deixam de passar as 

vezes por falta de conhecimento e os nossos professores são ali os nossos mestres que estão ali 
direcionando, ensinando o aprendizado e muitas vezes também a boa educação.EXPLICAÇAO 
PESSOAL:  Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA- PMDB: Após saudação inicial, quero ser 
rápido aqui e me engajar nas palavras da Diulinda quanto os pêsames a família do Valmor e da 
esposa dele a Loredi, pelo sofrimento deles dessa perca de um filho que não é fácil a perca de um 
filho, não aconteceu com a gente, mas a gente sabe que não é fácil até hoje ele esteve lá em casa 

me agradecendo pelo esforço que a gente fez também e me perguntando como que ele poderia 
fazer para agradecer o Prefeito Tiago, aqui tentaram ajudar mas não conseguiram ajudar ele, aí eu 
e a Tereza ligamos para o Tiago ele até estava em viagem, fora do horário de expediente e ele 
prontamente nos atendeu e agente pediu pra ele que intervesse nessa parte pra ajudar, ele ligou 
pro hospital e para os médicos lá em Uruguaiana e o Valmor já estava fazendo ocorrência porque 
ele já não sabia mais o que fazer porque nenhum médico queria assumir, na hora que ele estava na 
delegacia ligaram pra ele dizendo que não seria mais necessário, que o Prefeito Santiago já havia 

ligado ele foi lá agradecer também, queremos agradecer ao Prefeito pelo esforço feito e que Deus 
ilumine o caminho desse tipo de gente que faz qualquer coisa por qualquer pessoa. Ver. PAULO 
JAIR MARQUES DE OLIVEIRA - PP:  Volto a esta tribuna, para continuar a relação de trabalhos 
por parte da Secretaria de Saúde 160 atendimentos da Nutricionista, 380 da Fisioterapeuta, 100 do 
Obstetra, 240 do Ginecologista, 2580 dos quatro clínicos gerais, 160 da Pediatra, 110 idosos 
atendidos pelo programa cuidar, 4300 pessoas atendidas por visitas domiciliares dos agentes de 
saúde, 882 visitas pelo agente de endemias, 150 PMs atendidos pelo laborar, 2700 procedimentos 
de enfermagem, 134 atendimentos de odonto, 18 pacientes atendidos pela psicologia, e temos 
mais duas emendas para a Saúde que já está sendo usada, R$ 100.000,00 do Covatti, 
R$100.000,00 do Luiz Carlos Heinze mais R$ 150.000,00 do Pimenta para aquisição de uma 4x4 e 
o restante para ser usado em equipamentos e mais R$ 110.000,00 reais vão ser atingidos a nossa 
saúde. Quero agradecer mais uma vez a comunidade que domingo fizemos um risoto beneficente, 
todos conehcem a família do Sr. Angelo que estão passando por momento difícil precisando de 
remédio e todos cooperaram, quase 150 pratos foram vendidos. Ver. MOACIR NAZARIO- PT: 

Volto a esta tribuna, para falar sobre o transporte que houve a audiência no Ministério Público na 
quinta-feira passada onde a Promotora pediu par que a Mari, Secretária da Educação fizesse o 
levantamento de quantos faltam a ser alcançados pelo transporte e em cima desse estudo eles vão 
ver a possibilidade de arrumar uma solução se eles conseguirem garantir um valor do Estado e o 
Município aceitar vão transportar esses alunos por um período curto, mas desde que se garanta 
uma quantidade do Estado e o Município achar que tem condições se ele disser que não há 
condições o Estado vai se virar, mas eu acredito que não vai ser preciso pelo o que ela falou aqui o 
andamento das linhas já estão se tomando as providencias assim como é demorado para o Estado 
para o Município também é, licitar e fazer toda essa manobra vai acabar tumultuando. Em relação 
ao Presidente Lula, quero dizer aqui que em momento algum eu defenda que ele seja inocente só 
não concordo da maneira que foi o processo, isso dito também se juristas falam contra ele tem 
muito à favor, eu acho que se um jurista está falando uma coisa dessas, prova disso é que o 
resultado lá no Supremo Tribunal Federal foi bem apertado a Ministra Rosa Weber, gostei muito da 
colocação de um cara nas redes sócias, a mando de quem ela esta fazendo porque todo discurso 

dela era favorável que não fosse prendido com esse julgamento, que esperasse a última instancia e 
acabou votando favorável contra o habeas corpus do Presidente Lula, então quer dizer Reinaldo 
Azevedo estava totalmente contra Lula, anti PT  mas ele disse que o que estão fazendo contra Lula 
é errado, prova disso ele falou aceleraram o processo, o cara aqui de Porto Alegre disse que só em 
maio seria concluído esse processo, dentro de 20 minutos que saiu a ordem de Porto Alegre para 
Curitiba mandaram buscar o Lula, então quer dizer uma pressa de encarcerar o homem. Ver. 
SILVIO BEILFUSS- PP:  Volto a esta tribuna, continuar o que estava falando antes pra nós termos 



uma noção do ninho de gato como meu colega Zeca disse que está esse nosso país, as coisas se 
ajeitam de uma hora pra outra as pessoas mudam, dois Ministros lá do Supremo Tribunal Federal 
mudaram a ideia já estabelecidas, então é pra vermos como é que as coisas funcionam. Outra coisa 
que me entristece, me alegra por ter sido resolvido essa questão do Valmor com o filho dele, mas 
me entristece um Prefeito ter que ligar pra ajudar um problema, passaram a tarde ligando e não 
acharam solução teve que entrar um Prefeito de cidade média para grande, pra eles entenderem 

que é um direito nos colocamos no lugar de um pai com o corpo de um filho o dia inteiro sendo 
enrolado andado de um lado par ao outro, nos envergonha isso também. Queria aqui parabenizar 
também o nosso time de Unistalda sub17 que nos representou ontem lá em Santiago, é um 
campeonato longo, mas fomos muito bem vencemos uma partida por 3x0 e outra partida por 7x0, 
temos um saldo muito então vamos acreditar, investir para que as coisas aconteçam nesse sentido. 
Ainda desejar uma boa viagem aos colegas do PMDB que estão indo a Porto Alegre, desejar êxito 
que as coisas aconteçam da melhor forma possível que tragam conhecimento e coisas de interesse 

ao nosso Município. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrados os 
trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada á presente ATA. Unistalda, 09 de Abril de 2018. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ver. MOACIR NAZARIO                                 Ver. GILBERTO VIANA GONÇALVES 
     Presidente                                                                 1º Secretaria 

 

 

 
Ver. PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA                 RAFAELA DE MELLO CADAVAL 
         2º Secretario                                                          Assessora Legislativa 
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