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Presidente:   MOACIR NAZÁRIO  

Vice- Presidente: ROSELI DA SILVA MARETOLI 

1ª Secretário: GILBERTO VIANA GONÇALVES 

2º Secretário: PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA 

 

Demais vereadores presentes. José Paulo Souza Guerra, Silvio Beilfuss, Diulinda Ferreira Pires, José 

Luiz Souza da Silva. 

========================ATANº003===============================

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 nº002/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a 

leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA 

GUERRA – PMDB: Após saudação inicial, parabenizou todos os funcionários desta casa pelo 

excelente trabalho de organização das novas instalações, não será por muito tempo, mas há 

necessidade de ser feito a reforma. Agradeceu ao Vice-Prefeito pela cordialidade em relação à 

reforma da caixa de água, a qual se encontra com vazamentos, será feito o reparo para evitar o 

desperdício. Ouvindo os ofícios fico feliz com a máquina agrícola com a qual o município foi 

contemplado, agradeço ao Governador do Estado Ivo Sartori. Ver. MOACIR NAZÁRIO-PT: Após 

saudação inicial, comentou sobre a emenda do Senador Paulo Pimenta, no valor de R$ 150.000,00 

reias para a área da saúde, que já está muito bem encaminhada e também do Senador Paim para 

aquisição de uma Retroescavadeira no valor de R$ 250.000,00 reais. Parabenizou a patronagem do 

CTG Querência do Pau-Ferro pela inauguração da cancha de bocha, com a realização de um 

excelente torneio, nos empenhamos no trabalho e ainda agradeceu a parceria da Cooperativa 

Sicredi. Sobre os poços, estive no Rincão dos Coelhos onde falta apenas a execução da obra, pois 

todo o material já está comprado e se necessário for os moradores se colocaram a disposição para 

arcar com os custos que surgirem, será feito um documento e encaminhado ao Prefeito solicitando 

a conclusão do poço. Sobre a decisão do Tribunal de Contas, nossas contas foram aprovadas com 

ressalvas, tive problemas na gestão pelo fato de que deve haver mais funcionários efetivos no 

quadro administrativo, por este motivo recebi uma multa de R$ 700,00 reais e também pelo atraso 

em uma conta de gestão. Ver. PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA- PP: Após saudação inicial, 

comentou sobre a iluminação que deveria estar resolvida, porém faltou um equipamento, mas já foi 

comprado e será trocado ainda essa semana. Sobre o ofício enviado no ano anterior, para se 

analisar a possibilidade da melhoria no sinal da operadora Vivo, tivemos o retorno visto que 

Unistalda já está com o 4G, para que o mesmo funcione é necessário que o aparelho seja 4G e 

também o chip, agradeço a todos os colegas que colaboraram para esta conquista, a parte a Ver. 

Diulinda comentou que o 4G irá dar boas condições somente a Internet, a questão de telefonia 

ainda está sem melhoria. Ver. Paulo Jair continuou comentando que a melhoria da Internet já algo 

muito bom visto que a maior comunicação se dá por meio da mesma. Agradeço pelo concerto das 

estradas, visto que vários munícipes já ligaram dizendo que houve melhorias. Verª. ROSELI DA 

SILVA MARETOLI- PMDB: Após saudação inicial, desejou um feliz recomeço de ano letivo, que 

possa ser um ano muito produtivo, participei da reunião da Escola Estadual João Aquino. Sobre os 

transportes, sabemos que nem Município e Estado fogem de suas obrigações, espero que seja 

resolvido rapidamente apesar da burocracia. Ver. SÍLVIO BEILFUSS: Após saudação inicial, 

elogiou o CTG Querência do Pau-Ferro pelas visíveis melhorias. Sobre as o transportes, fico muito 

preocupado, pois há muita burocracia e os alunos estão sendo prejudicados, falando hoje com a 

Coordenadora da Delegacia de Educação me foram passadas as informações de que é bastante 

demorado, não há interesse visto que o maior impasse é solicitação de que o veículo tenha sido 

fabricado a partir do ano de 2009, ainda foi passado que caso houvesse uma Lei Municipal sobre os 



transportes o Estado poderia se basear na mesma, visto que o Município tem como base 20 anos de 

fabricação do veículo, enquanto o Estado fala em 10 anos, temos que estar preparados para passar 

por isso. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES- PP: Após saudação inicial, agradeço aos 

funcionários desta Casa pela organização das novas instalações. Comunicou que esteve na 

Secretaria de Obras onde foi comunicada que as estradas do Rincão dos Antolini foram arrumadas e 

há um cronograma de que sejam feitas as estradas dos Vianas, Cândida Vargas e Juvêncio 

Machado, espero que todas possam ser organizadas em um curto espaço de tempo. Apresentou o 

seguinte pedido de providencia, que o órgão competente da empresa CORSAN providencie o reparo 

do calçamento nas ruas: Amélio Ribeiro em frente à Mercearia Todo Dia que há quase um ano 

necessita de reparos. Rua Xândico de Jesus em frente à residência da Srª.Maria Cleci Viana, sendo 

que a rua encontra-se necessitando de reparos. Outro sim, solicitamos que a empresa CORSAN 

revise outras supostas ruas da cidade. Esperamos que a empresa venha sanar os citados reparos o 

mais breve possível. Apresentou o seguinte pedido de providencias, que a secretaria competente 

providencie um tubo para que sirva de lixeira, Rua Travessa 08 de Março em frete à residência da 

Srª. Maria Pumes, esposa do Sr, Vilson a qual vai servir também para Sr. Francisco e Srª. Sassá 

Freitas. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido visto que, se trata de algumas pessoas idosas, esses 

moradores estão distantes de um local adequado para depositar seus lixos, ficando muitas vezes 

expostos na rua servindo para os cães rasgar e espalhar pela via pública. Parabenizo o CTG 

Querência do Pau-Ferro pela inauguração da cancha de bocha. Desejou as boas vindas aos alunos e 

professores. Que a questão do transporte seja resolvida da melhor forma sem que os alunos sejam 

prejudicados. Colocou-se a disposição juntamente com o colega Ci, para que seja concluído poço do 

Rincão dos Coelhos. Em nome dos moradores da Rua Pedro Coelho, peço para que entremos em 

contato com o Sr. Joel Bonfim para que seja solicitada novamente, a colocação da caixa de água. 

Ver. GILBERTO VIANA GONÇALVES- PP: Após saudação inicial, salientou sobre a preocupação 

com os transportes escolares, muitos alunos perderam aula, que tudo possa ser resolvido da 

melhor forma possível. Comentou sobre a emenda em beneficio do Município que trará a máquina 

agrícola para o melhor atendimento dos munícipes. Deseja boas vindas a todos nas novas 

instalações. Ver. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA. PMDB- Após saudação inicial, parabenizou o CTG 

pelo evento realizado. Estive atrás dos pedidos que fiz ano passado, sobre uma lixeira na Cantina 

Vermelha e comentei sobre o poço do Rincão dos Coelhos. Sobre os transportes, fico triste pelos 

alunos que estão sendo prejudicados, dando sinal de retrocesso, não colocarei culpa em ninguém e 

que sejam tomadas as devidas providências. ESPAÇO DE LIDERANÇA: Ver. MOACIR NAZÁRIO-

PT: Volto a esta tribuna, para falar sobre o transporte que realmente é preocupante, porém não 

concordo com o colega Tato, visto que é responsabilidade do Município e também do Estado, 

enquanto o Município realizava era bem feito, não concordo com o retrocesso e atribuo algum 

retrocesso aos governos Estaduais e Federais. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA – PMDB: Volto 

a esta tribuna, sobre o transporte escolar o Município queria R$ 13000,00 reias por mês para 

continuar como estava, o Estado não tendo condições deveria ter tentado um acordo, espero que 

não haja política envolvida nisso e deveria haver um acordo em que todos saíssem satisfeitos. Verª. 

DIULINDA FERREIRA PIRES- PP:  Volto a esta tribuna, sobre o transporte os únicos 

prejudicados serão os alunos, a Prefeitura fez de tudo para que houvesse um acordo, visto que o 

Estado gastaria muito menos com isso. Sobre a política realmente, os alunos são responsabilidade 

do Estado, os problemas vêm se arrastando, gostaríamos que houvesse boa qualidade aos alunos. 

ORDEM DO DIA Processo legislativo Nº 006/2018, PROJETO DE LEI EXECUTIVO Nº 002/2018, 

ASSUNTO: ALTERA REDAÇÃO DOS ART. 4 E ART. 5 DA LEI MUNICIPAL N 348, DE 27 DE 

DEZEMBRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Autoria: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. Aprovado por 

unanimidade. Processo Legislativo Nº 009/2018, Projeto de Lei Executivo Nº 003/2018. ASSUNTO: 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL E POR TEMPO DETERMINADO, DE 01 

ASSISTENTE SOCIAL, POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA 

DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autoria: PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL. Aprovado por unanimidade. Processo Legislativo Nº 007/2018; Projeto de Resolução 

Legislativo Nº 001/2018. Assunto: REVOGA A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N 022, DE 29 DE 

DEZEMBRO DE 2008, QUE DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS.  

Autoria: PODER LEGISLATIVO. APROVADO por unanimidade. Processo legislativo Nº 011/2018, 

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA,  EMENDA MIDIFICATIVA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 

N001/2018 ASSUNTO: ALTERA REDAÇÃO DOS ART.14, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNICA 

MUNICIPAL. Autoria: MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIAPAL DE VEREADORES. Aprovado em 1 

turno, por unanimidade. Processo legislativo Nº 010/2018, PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, 

EMENDA MIDIFICATIVA AO REGIMENTO INTERNO Nº 002/2018, ASSUNTO: ALTERA REDAÇÃO ART. 



78, PARÁGRAFO 2 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES DE UNISTALDA. 

Autoria: MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES. Aprovado por unanimidade.EXPLICAÇÃO 

PESSOAL:Ver. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA. PMDB- Volto a esta tribuna, sobre os transportes 

escolar, lembro que a Prefeitura poderá gastar ainda mais com alunos que estão saindo do Estado 

para o Município. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrados os 

trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada á presente ATA. Unistalda, 26 de fevereiro 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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