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Demais vereadores presentes. José Luiz Souza da Silva, José Paulo Souza Guerra, Silvio
Beilfuss,José
Inácio
Floriano
Viana,
Diulinda
Ferreira
Pires.
========================ATANº002===============================
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 nº001/2018, n51/2017 e n51/2017 aprovadas por
unanimidade. Foi feita a leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra.
Ver. JOSÉ LUIZ DA SILVA – PMDB: Após saudação inicial, desejou as boas vindas aos novos
assessores, que possam fazer um bom trabalho, se colocou a disposição. Saudou os assessores do
Deputado Bianchini, que sempre estão presentes nesta casa. Comentou sobre sua preocupação
com as estradas do município, comentou que deve haver compreensão, visto as condições das
máquinas. Sobre a resposta do pedido de informação referente o uso das máquinas em outro
município, ficou com dúvidas e continua discordando. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB:
Após saudação inicial, desejou a mesa diretora um bom ano de trabalho, serei parceiro para coisas
boas ao município. Saudou os novos funcionários desta casa, desejou um bom trabalho, também
aos assessores do Deputado Bianchini sempre presentes em nossa casa, temos muita consideração
pelo trabalho do mesmo que sempre está lutando por nossa região. Ouvindo as palavras do colega
Tato em questão as estradas, realmente é preocupante as condições em que as mesmas se
encontram, sobre as máquinas sei que estão em reforma, foram contratadas algumas máquinas,
porém acredito que esse dinheiro deveria ser investido na reforma das maquinas do município.
Ver. MOACIR NAZÁRIO– PT: Após saudação inicial, deu as boas vindas aos colegas após o
recesso, que possamos ter um ano abençoado, apesar de termos um ano difícil, temos que manter
a união. Saudou os novos assessores desta Casa, que sejam bem vindos, se colocou a disposição e
que aproveitem o tempo que estarão aqui. Saudou os assessores do Deputado Bianchini. Como
todos sabem estarei à frente da presidência, com um desafio, a Câmara está interditada, amanhã
já estaremos em novo endereço, mas dará tudo certo. Sobre as estradas realmente estão ruins,
porém não é apenas em Unistalda, peço a compreensão e que possamos auxiliar da melhor forma o
executivo, ressaltou ainda a situação do transporte escolar o qual era responsabilidade do Estado e
até então o município vinha realizando, porém o Estado agora, terá que realizar. Ver. PAULO JAIR
MARQUES DE OLIVEIRA- PP: Após saudação inicial, desejou boas vindas aos assessores que
assumem nessa Casa. Sobre a questão da iluminação, já entrou em contato com o Timóteo, as
lâmpadas já estão compradas e logo estarão sendo trocadas. Unistalda está de parabéns, pois foi
emancipada a Igreja Assembleia de Deus e convido a todos para posse da diretoria da mesma.
Sobre as estradas, realmente está preocupante, logo temos a safra, mas já pensando nisso o
município contratou máquinas. Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLI- PMDB: Após saudação
inicial, desejou um bom ano, apesar dos desafios que teremos pela frente iremos passar juntos.
Desejou um bom retorno aos colegas, saudou os novos assessores desta Casa, aos assessores do
deputado Bianchini que sejam bem vindos. Sobre o ocorrido da Câmara, vamos todos juntos
enfrentar e resolver da melhor forma possível. Sobre as estradas, recebi ligações dos moradores da
região do Itu Mirim, lugar de onde se escoa a produção, peço atenção as regiões do Itu Mirim,
Cantina Vermelha e Rincão dos Antolini. Verª.DIULINDA FERREIRA PIRES- PP: Após saudação
inicial, saudou os assessores do Deputado Bianchini, desejou as boas vindas aos novos assessores
desta Casa, além da Geci e Silvania, se colocou a disposição de todos. Esteve na Secretaria de

Saúde participando de um curso do SENAR sobre fabricação de sabão e sabonete, acrescido da
questão ambiental e da importância de cada um com o descarte correto do lixo. Apresentou o
seguinte pedido de providencia, que o Poder Público estude a possibilidade de dar continuidade na
Rua Amélio Ribeiro para que a mesma se estenda até o Parque de Arremates, João Alcides Martins,
ou até aonde for possível. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido visto que há interesse de algumas
famílias que possuem terrenos no local onde passa a rua, pois sendo aberta a mesma haverá
melhorias para o crescimento da cidade. Apresentou a seguinte pedido de providencia, que o Poder
Público veja a possibilidade de intervir junto a Secretaria competente do Governo do Estado, a
perfuração de um poço Artesiano na localidade de Unistalda lugar denominado “Pedreira” para
beneficiar algumas famílias que vem passando necessidade referente à água. Sendo as seguintes
famílias abaixo relacionadas: Sr. Lotário Trindade, Sr. Fernando Klug, Sr. Valta Miranda Lima, Sr.
Antônio Pacheco, Sra. Maninha Chaves, Sr. Adir Robalo, Srta. Denise de Lima e Sr. José Dorneles
Trindade. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido visto que com a perfuração de um poço artesiano, 08
famílias irão se beneficiar e sanar a falta de água nesta localidade. Sobre as estradas, foi locado
uma máquina , sendo que estive na localidade do Itu Mirim onde constatei que a estrada está em
boas condições, mas ainda se está trabalhando e a patrola reformada está chegando para realizar o
trabalho no Rincão dos Antolini. Ver. GILBERTO VIANA GONÇALVES- PP: Após saudação inicial,
deu as boas vindas aos novos assessores que iniciam nesta Casa, saudou os assessores que aqui
permanecem. Desejou um bom trabalho o colega Ci, frente à Presidência que Deus lhe de
sabedoria. Comentou que foi concluído o poço da Serra dos Vianas e que todos estão muito felizes.
Sobre as estradas, realmente o estado está precário, sendo contra o trabalho mediano que é feito e
que possamos fazer um bom trabalho em relação aos limites do município. Ver. JOSÉ INÁCIO
FLORIANA VIANA . PMDB- Após saudação inicial, desejou um bom trabalho ao colega Ci frente à
Presidência, saudou os novos assessores desta Casa e também a assessoria do Dep. Bianchini a
ainda o Sr. Alceu. Sobre os limites do município, poderíamos nos informar sobre como arrumar os
limites do mesmo é uma cobrança dos munícipes. ORDEM DO DIA Processo legislativo Nº
003/2018,PROJETO DE LEI EXECUTIVO Nº 050/2017, ASSUNTO: ALTERA OS ANEXOS III E IV E O
QUADRO 02, DO ANEXO V, TODOS DA LEI MUNICIPAL N 058, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009.
Autoria: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. Aprovado por unanimidade. Processo Legislativo Nº
006/2018, Projeto de Lei Executivo Nº 002/2018. ASSUNTO: ALTERA REDAÇÃO DOS ART. 4 E
ART. 5 DA LEI MUNICIPAL N348, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autoria:
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. Solicitado vistas pelo Ver. Silvio Beilfuss. Processo Legislativo Nº
069/2017; Projeto de Lei Executivo Nº 004/2017. Assunto: DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES DE UNISTALDA, DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL
N 061, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autoria: MESA DIRETORA
DA CÂMARA DE VEREADORES. APROVADO por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. JOSÉ
LUIZ SOUZA SILVA- PMDB: Volto a esta tribuna, cumprimento o Sr. Alceu que se faz presente,
concordo com o colega Beto em relação aos trabalhos realizados nas estradas. Parabenizo os
moradores da Serra dos Vianas pela conquista da água e que se possa concluir o da localidade do
Rincão dos Coelhos. Ressaltou a questão dos transportes escolares e dos limites do município. Ver.
MOACIR NAZARIO- PT: Volto a esta tribuna cumprimento o Sr. Alceu, agradeço a Silvana e a
Geci pelo trabalho desempenhado, iço feliz pela conquista da água na Serra dos Vianas,
infelizmente o outro poço ainda não pode ser concluído, há boatos de que as máquinas estão vindo
para o município abrir novos poços, o que penso ser um equívoco pois deve ser finalizado primeiro
o que já teve inicio visto que já se tem todo o material. Verª.DIULINDA FERREIRA PIRES- PP:
Volto a esta tribuna, acredito ser válida a preocupação de todos em relação as estradas do interior
mesmo não podendo der realizado um trabalho perfeito, vamos fazendo como o possível para
melhor atender os nossos munícipes, aos assessores do Deputado Bianchini mando um abraço ao
mesmo, aos colegas vereadores que possamos ter sabedoria para auxiliar o executivo da melhor
forma possível e que seja um ano abençoado a toda nossa equipe. Verª. ROSELI DA SILVA
MARETOLI: Volto a esta tribuna, para falar a Verª. Diulinda que a estrada do Itu Mirim pode até
estar boa para carros leves, para carga está péssima, foi feita a tapamento dos buracos, vamos
tentar fazer um trabalho bem feito, o povo merece. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB:
Volto a esta tribuna, para dizer ao Ver. Beto que fico feliz com essa notícia sobre a água canalizada
na Serra dos Vianas. Porém trago uma notícia de que a bancada do PMDB trabalhou e conseguiu
um recurso de R$ 95.000,00 reais através de uma emenda parlamentar do Dep. Alceu Moreira,
recebemos informações de que esse recurso está sendo devolvido para a União, a administração
não conseguiu concluir o projeto de ampliação da UBS do nosso posto de saúde. Já estamos
trabalhando em outra emenda para nosso município. Ver. SÍLVIO BEILFUSS- PP: Volto a esta

tribuna, saudar o Sgnt. Alceu, compartilho dessa tristeza, o ano passado fiquei sabendo de uma
mudança nos valores, o projeto inicial era uma emenda complicada visto que era uma emenda para
construção sem se ter terreno, é bem complicado. Iria ser investido na compra de materiais para
beneficiar os nossos munícipes, sobre os alunos que são de outro município e estudam aqui, o
FUNDEB destina valores ao município por aluno, também concordo com alterações nos limites,
comentou sobre valores em relação ao transporte escolar. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada á presente
ATA. Unistalda, 19 de fevereiro de 2018.

Ver. MOACIR NAZARIO
Presidente

Ver. PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA
2º Secretario

Ver. GILBERTO VIANA GONÇALVES
1º Secretaria

RAFAELA DE MELLO CADAVAL
Assessora Legislativa

