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===========================Nº025============================ 
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 024/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a 
leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Ver. SILVIO BEILFUS-PP: 
Após saudações inicias, para deixar o meu reconhecimento ao PIM em Unistalda, principalmente ao 
PIM pelo empenho que tiveram na divulgação e no convite, naqueles dias de tempo feio andavam 
nas casas convidando para esta reunião, essa palestra na verdade onde a maioria dos colegas 
participaram lá no CTG e também deixar o meu reconhecimento a nossa Secretaria do Meio 
Ambiente que estava participando da mesma forma e ressaltar deixar aqui da alegria de saber que 

está sendo feita alguma coisa tão importante que é essa situação dos lixos, as vezes nós não 
damos o valor que deve ser dado a esse trabalho que é feito, não damos o valor de quanto ele 
custa para o Município essa coleta, esse destino que tem que ser dado ao lixo então é muito 
importante houve bastante esclarecimento sobre valores gastos sobre situações que nós ainda 
vimos em lugares distantes, mas cada vez estão mais perto, então é bastante importante essa 
comunicação nesse sentido que a gente preste atenção e que cada um faça sua parte, então deixar 
o meu reconhecimento ao PIM que se integrou para que acontecesse esse evento, mesmo o dia 

estamos bem feio, não teve a presença maior dos nossos munícipes devido a isso e seguido serão 
feitas novas reuniões neste mesmo sentido. E deixar ao Sargento Sampaio o meu reconhecimento 
que na segunda-feira passada aqui esteve com nós tratando sobre a Associação, trouxe papeis a 
Ata, Associação Pró-Segurança em favor da segurança pública e que se faça alguma coisa nesse 
sentido então por isso eu falo no Sargento Sampaio porque ele foi uma pessoa que acreditou, se 
reunião várias vezes com os colegas, colega Roséli, Chico, Ci, vários colegas, todos os colegas aqui 
todos com a sua colaboração para que acontecesse essa Associação então aqui começa uma 

caminhada e acredito que vai ter bastante êxito, sabemos das dificuldades ele nos passou e é bom 
eu falo assim uma pessoa como o Sargento Sampaio pela facilidade com que ele passa a situação 
real sem mascarar nada, sem tentar passar uma situação diferente do que acontece na realidade, 
então deixar o meu reconhecimento a ele que já não está mais dentro da nossa Brigada então o 
meu reconhecimento e o meu desejo que as coisas aconteçam e que os nossos filhos fiquem cada 
vez mais longe possível de drogas e que nós não nos intimidamos na hora de fazer uma denuncia 
para que as coisas não aconteçam erradas e criem forças aqui por causa da união dos Unistaldense 

então acredito que se a gente continuar assim se colocando no lugar do outro vamos conseguir 
fazer com que as possamos continuar vivendo nesse lugar tão bom.Verª. DIULINDA FERREIRA 
PIRES – PP: Após saudações iniciais, gostaria de iniciar a minha fala agradecendo a comunidade 
Unistaldense que mais uma vez fui agraciada nas pesquisas JC Pesquisas em três modalidades, 
Mulher na Política, Político Atuante e Político Popular, a gente agradece procura fazer um trabalho 
sério com muita responsabilidade e depois vem as gratificações, então aqueles que atenderam 
telefonemas ou que foram abordados e que votaram na minha pessoa eu deixo o meu 

agradecimento especial a nossa comunidade Unistaldense. Também quero deixar aqui o meu 
registro ao nosso Agente de Endemias o Marcelo, pelo trabalho que vem fazendo em nosso 
Município mensalmente ele passa nas nossas casas revisando, vendo se está tudo bem então posso 
dizer que pela primeira vez está sendo um trabalho completo de visitações e acredito que ninguém 
no Município tenha o que se queixar do Marcelo pelo contrário a comunidade agradece o excelente 
funcionário que ele é. Também quero deixar aqui os parabéns para o PIM que pela primeira vez foi 
feito um programa em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, com o Sicredi aonde ali 



estivemos presente vendo a forma como foi feita essa colaboração intersetorial dessas três 
modalidades e a gente pode perceber ali o empenho e interesse de cada um na questão do lixo, 
todos preocupados no bem estar da nossa cidade na limpeza e a gente saiu dali sabendo que a 
parte da Administração Pública está fazendo a sua parte e muito bem feita e cabe a cada um de 
nós que somos responsáveis pelo nosso lixo fazer o melhor e da melhor forma possível para que 

nossa cidade mantenha-se cada vez mais limpa e que possamos ser referencia no quesito em 
educação na limpeza da nossa cidade. Quero deixar aqui também os parabéns ao nosso Gestor 
Público, para a Secretaria de Assistência Social que teve o 1º Entrevero ontem aqui na nossa 
cidade de Unistalda o qual estava tudo bem organizado, o nosso Grupo de Projeções Querência 
Amada esteve ali e se apresentou, muito bem organizado, um grupo capacitado que provavelmente 
vai estar na nossa Expointer em Porto Alegre representando o nosso Município de Unistalda e isso a 
gente deve agradecimento especial as crianças que estão no Grupo, aos jovens que estão ali se 

dedicando, aos pais que estão continuamente incentivando, à Secretaria de Assistência Social que 
desenvolve esse brilhante trabalho juntamente com o professor e a sua equipe a ao Gestor Público 
o Prefeito Ribeiro que incentiva e apoia para que o nosso Grupo possa se apresentar da forma a 
qual se apresentou ali, nós que estivemos presente podemos dizer que estamos de parabéns, valeu 
a pena esperar para ver, o Grupo de primeira como se diz, nada a desejar. Também quero dizer 
que os nossos representantes da Chama Crioula já se encontram em Santiago no Coxilha de Ronda, 
agradecer mais uma vez ao Sr. Almir Lopes que está representando o Município de Unistalda, que 

passaram muitos dias longe da sua família, mas graças a Deus já fizeram um bom trecho dessa 
trajetória e novamente já estão na sua querência,então agradecer de todo o coração esses homens 
guerreiros, foram lá e conduziram a chama até aos Municípios vizinhos que agora nesse momento 
se encontram em Santiago. Ver.GILBERTO VIANA GONSALVES- PP: Após saudações iniciais, 
quero nesse momento parabenizar a Secretaria de Saúde por ter alcançado o primeiro lugar na 
região em vacinações, mesmo faltando uma semana para o termino da vacinação o Município já 
havia alcançado 89% das crianças vacinadas contra a Poliomielite e o Sarampo, esses aí são os 

dados da 4º Coordenadoria de Santa Maria e isso é muito importante, quero deixar o meu 
reconhecimento ao profissionais na área da saúde, aos pais e as mães que se preocupam com seus 
filhos trazendo até a Secretaria para que seja feita a imunização e é importante para o nosso 
Município. Quero também parabenizar a Suziele pela passagem dos seus 15 anos, festa no 
Querência do Pau-Ferro no ultimo sábado uma festa muito linda, estava ali o colega Paulo Jair 
fazendo o Buffet, uma festa muito bem organizada parabenizar os seus pais na qual também tive a 
oportunidade de trazer uma palavra, um aconselhamento bíblico ali é muito importante essas 

reuniões para que a gente possa falar também da palavra e do amor de Deus, então parabéns a 
eles e a esta jovem que tenha muito sucesso na sua vida de agora em diante.Ver. JOSÉ INÁCIO 
FLORIANO VIANA-PMDB: Declinou da palavra. VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: 
Após saudações iniciais, quero deixar aqui o meu reconhecimento à Assistência Social ali pelo 
evento realizado ontem ali no Ginásio, do Grupo de dança estava muito lindo, bem apresentado e 
desejo que esse grupo tenha muito sucesso lá na Expointer aonde que vão nos representar lá. 
Quero deixar aqui o meu reconhecimento ao PIM que promoveu aquela palestra juntamente com a 

Secretaria do Meio Ambiente que eu também acho de muita importância aquilo ali, quando se trata 
de lixo, de limpeza da nossa cidade eu acho que é muito importante então deixo a eles o meu 
reconhecimento por o que eles fizeram. Também se tem uma preocupação que bastante gente está 
me colocando em uma situação complicada até muitas vezes a gente não quer falar coisas que a 
gente vê errada, mas quando o pessoal começam a cobrar a gente não pode se calar também, 
porque nós estamos aqui para defender o povo, que é sobre a lavagem de carros em frente ao 
Posto de Saúde onde lavam os carros da saúde e da educação são lavados ali, até ônibus eu acho 
que de vez em quando lavam ali então isso é preocupante porque as vezes pessoas com a 
imunidade baixa ali no Posto de Saúde isso é perigoso até por causa dos produtos de limpeza, 
cheiro de gasolina ou óleo então eu já fui atrás dos responsáveis e acredito que eles vão tomar 
uma providencia de mudar aquele sistema arrumar um lugar adequado. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA 
GUERRA- PMDB: Declinou da palavra. Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Após saudações inicias, 
quero fazer um agradecimento muito especial ao funcionário que deixa o nosso Município, o 
motorista Lúcio que na semana passada ele pediu exoneração do cargo então eu quero deixar aqui 

um agradecimento pelo trabalho que ele prestou ao nosso Município, porque durante todo tempo 
que ele ficou no nosso Município e não há quem diga que já faz 10 anos e eu nunca vi falar mal do 
Lúcio e nem que ele fosse um mal motorista então desempenhou um bom trabalho ali naquela 
Secretaria e por motivos particulares ele pediu as contas, não quis nem afastamento de 2 anos que 
ele teria direito, ele se exonerou e deixa o nosso Município então deixar aqui só o meu 
agradecimento ao trabalha que prestou ao nosso Município, contribuição que ele deixou e me por a 
disposição por qualquer coisa que precisar a gente esta as ordens. Quero deixar um agradecimento 



a Secretaria de Obras e principalmente quem está cuidando do Estádio que nos últimos meses aí é 
bastante notável lá o capricho, sempre bem limpinho se bem que grama não cresce muito nesse 
período, mas mesmo assim está bem roçadinho, não tem lixo então deixar aqui o reconhecimento e 
os parabéns, porque quando a gente tem criticar quando necessário, mas saber elogiar também. 
Também deixar aqui os parabéns aos organizadores do evento do PIM que aconteceu no CTG na 

semana passada aonde teve essa parceria com o Sicredi, Administração e a Secretaria do Meio 
Ambiente então isso aí não é um problema que é só do Gestor Público é um problema de toda 
população, não é um problema somente local ele é regional, estadual, nacional ele é global o 
problema do lixo, vimos lá que a Camila apresentou uma palestra lá onde ela mostrou os vídeos 
onde é preocupante quanto lixo já tem em nosso Oceano,ondas e ondas de lixo tu não enxergava 
nem a água só via aquela montanha de lixo balanceando, então isso é preocupante e o responsável 
por isso mesmo somos nós mesmos, o próprio homem está destruindo a natureza, hoje em dia se 

fala muito na sustentabilidade,mas se não prestar atenção nesse tripé que envolve a economia, 
meio ambiente e o social estamos ferrados porque se for só pensar no econômico como a ganância 
só ganhar dinheiro e não se preocupar com o ambiente e com o social eu não sei aonde nós vamos 
parar, então eu quero deixar o reconhecimento os parabéns o Sicredi também que é sempre um 
parceiro com esse programa o União Faz a Vida onde desenvolve projetos que atuam exatamente 
nessa área da conscientização em relação ao meio ambiente, preparando os nossos alunos e 
mostrando a eles os valores e quanto nós temos que ser responsável pelo nosso Planeta. Quero 

comentar aproveitando a chegada da amiga da CORSAN, agradecer a sua presença que veio para a 
reunião para tratarmos sobre a 844, se Deus quiser  então depois da sessão a gente vai te atender, 
fique a vontade. Também quero deixar aqui o reconhecimento do 1º Entrevero que teve no Ginásio 
ali no domingo e parabenizar também as Secretarias que se envolvem como a Secretaria Social, 
aos professores, alunos em especial pela dedicação deles, aos familiares porque se não tiver o 
apoio da família e o incentivo os alunos acabam desistindo então parabenizar aqui os pais que 
incentivam, que acompanham e ajudam ao Município também o Gestor que apoia e não é atoa que 

eles vão estar de apresentando na Expointer nesta grande feira, uma das maiores da América 
Latina e os nossos dançarinos vão estar lá se apresentando se Deus quiser e vão fazer bonito. 
Ver.PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA-PP: Após saudações iniciais, quero iniciar minha fala 
falando do encontro do PIM não pude estar presente estava na cidade de Santiago,mas sei que foi 
bem promovido e em relação ao assunto que foi abordado é um assunto importantíssimo para nós 
pois sabemos que depende muito de nós mesmo como diz o Vereador Ci, depende da consciência 
de cada um,mas valeu pelo empenho e tenho certeza que vai ser um projeto de grande valia entre 

o PIM, a Secretaria de Meio Ambiente e o Sicredi que sempre está apoiando.Também à 
Administração que promoveu na sexta-feira de manhã uma palestra de autoestima que está 
ajudando ali os profissionais daquele setor ali, então deixo o nosso agradecimento a Secretária de 
Administração que está apoiando e dando essas palestras também. Também agradecer a 
Administração que está dando curso gratuito para os funcionários de máquina pesada os nossos 
concursados, que já fez a parte teórica e agora já estão fazendo a parte prática então isso 
demonstra que a Administração está comprometida com a população de Unistalda, investindo nos 

funcionários de Unistalda então isso pra nós é uma alegria que a Administração está apoiando 
parceria juntamente com uma empresa que está prestando esse serviço para o nosso Município,a 
parte teórica já aconteceu e agora está na prática então aqueles que tem alguma dúvida estão se 
aprimorando para poder tratar bem as nossas máquinas. Queremos parabenizar a nossa Secretaria 
de Saúde ficando em primeiro lugar em vacinação para nós é uma alegria isso mostra também o 
compromisso que nós temos na parte da saúde que é boa aonde ficou em primeiro lugar, Nova 
Esperança em 4º, Jaguari em 5º, Mata 12º, Capão do Cipó 17º, São Francisco 18º, Santiago 26º, 
São Vicente 29º e Itacurubi em 30º lugar então isso mostra para nós que nosso Município dentro 
de todos esses está comprometido e estão de parabéns os funcionários, a família preocupada 
também, então o nosso agradecimento e que Deus possa abençoar. Sobre o Entrevero que 
estivemos ali presente ajudando na confecção do almoço não pude estar presente na parte da tarde 
pois estava cansado,mas estive ali juntamente com eles ajudando aonde teve ali o nosso Grupo de 
Projeção ensaiando,dançando juntamente com os demais grupos que esteve presente e também 
estreando a nova turma do Coral que esteve se apresentando no inicio da programação aonde 

estive ali assistindo e está muito bom, então o nosso agradecimento onde a Prefeitura está 
envolvendo os nossos jovens na cultura.ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB: Declinou da 
palavra.ESPAÇO DE LIDERANÇA: Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES: Volto a esta tribuna, 
para dar as boas vindas a funcionária da CORSAN a qual teremos reunião após o término da nossa 
sessão ordinária. Também dizer que tivemos uma reunião com o Sargento Sampaio na segunda-
feira passada a qual foi feita a Associação Pró-Segurança Pública, que é uma forma de conseguir 
juntar alguns valores para acrescentar no fundo para que se possa fazer algo em prol da nossa 



segurança e aqui foi tratado alguns assuntos o que seria de primeira importância, ao que seria 
direcionado os valores e em poucos minutos entre os colegas já foi organizado e já se conseguiu 
sanar uma das dificuldades a qual a nossa segurança pública já vinha passando, então a gente vê o 
interesse tanto do Sargento quanto dos demais membros da Brigada Militar junto aos colegas 
Vereadores a qual eu também faço parte da Diretoria foi criada essa Associação e acredito que será 

para reverter em bens que hoje no momento a Brigada Militar não possui condições,nós família 
Unistaldense pessoas que estão engajadas, vão trabalhar e buscar condições para que se tenha 
uma melhor estrutura para oferecer o melhor trabalho para a comunidade Unistaldense. Também 
quero deixar o meu reconhecimento a nossa Secretaria de Saúde a qual sempre venho me 
pronunciando dizendo e afirmando que temos de muita qualidade aqui no nosso Município, porque 
temos funcionários e pessoas competentes que dão o melhor são comprometidas, ao nosso público 
unistaldense então a essa Secretaria o meu reconhecimento. Ver. MOACIR NAZARIO: Volto a 

esta tribuna, quero agradecer aos colegas que participaram da reunião com a nossa Associação da 
Pró-Segurança Pública e dizer que já temos um saldinho lá no banco através da doação dos colegas 
e o Chico hoje já relatou que acabou arrumando o problema de informática que tinha lá na Brigada 
ainda não está bem resolvido, mas será resolvido então graças a Deus já está tendo resultado e se 
Deus quiser nós vamos, tem uma promessa de doações aí, mais gente prometendo está tudo ok a 
nossa Associação então devagar a gente vai conseguindo nós não podemos esperar apenas pelo 
poder público. Quero deixar um convite aqui no dia 04 de Setembro vai ter ali a primeira Tropeada  

Artística Cultural no CTG Querência do Pau-Ferro onde vai ter palestras, algumas histórias, 
declamações tudo em relação a nossa cultura, como se comemora o mês do gaúcho em Setembro 
então a Patroa resolveu fazer esse dia de Tropeada Artística Cultural onde vai estar envolvido as 
Escolas e todos os colegas aí ela pediu para fazer este convite e estou reforçando porque acho que 
vale a pena e a gente tem que participar. EXPLICAÇÃO PESSOAL: SILVIO BEILFUS-PP: Volto a 
esta tribuna, para saudar a funcionária da CORSAN obrigada pela presença, que é sempre parceira 
de Unistalda sempre fazendo o possível para atender nossos pedidos que são feitos por nós ou até 

mesmo pelas pessoas do Município, estão sempre dando esse exemplo de bom trabalho a nossa 
comunidade. Também para pedir aos colegas colocar em meu nome a minha intenção de que se 
faça uma homenagem ao Sargento Sampaio por esta Casa, que nada mais é do que a Casa do 
povo, pelo trabalho nesses 14 anos que prestou aqui e queria convidar a todos os colegas pois acho 
que isso é uma coisa que deve ser feita sem uma ideologia partidária acho que nós como 
Unistaldenses devemos uma homenagem a ele queria convidar todos os colegas  para que a gente 
faça em nome desta Casa que demos a ele algum título e se ao contar com o apoio dos colegas 

farei isso em meu nome, mas eu acredito e peço aos colegas que sejamos parceiros com esse 
reconhecimento que eu acho que é muito justo a ele. Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA: 
Volto a esta tribuna, sobre o PIM e o negócio do lixo essa reunião que foi feita tenho certeza que foi 
de grande êxito, não pude me fazer presente, mas sou um defensor do meio ambiente quanto as 
limpezas cidade limpa, povo educado então nessa parte aí quero parabenizar as pessoas que 
fizeram esse ato de fazer essa reunião para conscientizar as pessoas do Município. Sobre as 
estradas que houve a reclamação quero deixar claro que pediram para eu falar aqui não é intenção 

minha,mas quando pedem a gente tem que falar sobre o patrolamento na estrada que desce para a 
Serra dos Viana a reclamação deles é que ficou péssimo,muito mal feito e quero deixar claro que 
não foi eu que falei,na verdade dos dias que patrolaram eu desci ali havia pedras grandes que com 
um carro pequeno tinha que desviar,no meu caso eu parei e tirei uma ficou mais a gente sabe.Ver. 
GILBERTO VIANA GONSALVES: Volto a esta tribuna, para falar que é muito válida a preocupação 
do nosso Vereador colega Zeca, mas quero lha informar que foi patrolado toda a estrada de novo 
hoje de manhã foi passado a patrola, ficou muito boa a estrada foi feita a recuperação pois no 
momento que patrolaram venho uma chuva e na verdade não ficou muito boa mesmo, mas hoje foi 
refeito o trabalho pela nossa Secretaria muito competente e deixamos o nosso reconhecimento pelo 
reconcerto da estrada. Ver. MOACIR NAZARIO: Volto a esta tribuna, para agradecer a funcionária 
da CORSAN que está aqui e a todos os funcionários que prestam trabalho a este Município e olha se 
não fosse a barragem, o trabalho da CORSAN aqui em nosso Município e a gente sabe que se falta 
ainda, não está 100% a gente sabe que tem uma deficiência aqui no Município, tem que fechar 
contrato com vocês, fechar convenio com o Estado que está faltando ainda, tem que ser terminado 

ainda o plano de saneamento Municipal que foi começado e eu não sei em que pé anda, estive 
falando com o Sr. Joel e ele me cobrou isso e nós temos que cobrar do Prefeito,porque tem que 
finalizar isso, tem que encaminhar, fazer esse convenio para que a gente possa ser melhor 
atendido, já somos bem atendidos mas pode melhorar mais e com o convenio se pode investir mais 
aqui no nosso Município então eu acredito que vá funcionar e tem que finalizar isso, quanto ao 
reservatório ali do outro lado também precisa esse convenio entre Município e Estado, o projeto já 
está pronto, e a CORSAN a gente reconhece esse trabalho e é muito grato pelo mesmo.Nada mais 



havendo a tratar, o Senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que 
fosse lavrada a presente ATA. Unistalda, 27 de Agosto de 2018. 
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