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da Silva, José Paulo de Souza Guerra e Silvio Beilffus. 
===========================Nº024============================ 
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 023/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a 
leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. ROSELI DA SILVA 
MARETOLLI-PMDB: Após saudações iniciais, venho a esta tribuna para parabenizar primeiramente 
o nosso time sub 17 da nossa cidade do futsal que no sábado podemos acompanhar um grande 
jogo e uma brilhante vitoria sobre o time de São Luiz Gonzaga, a gurizada se esforçou mesmo 
foram pra cima conseguiram ganhar e a gente fica muito feliz desses jovens estarem envolvidos 
com o esporte eu sou uma incentivadora do esporte, porque sei que enquanto eles estiverem 

interessados em jogar a ter um esporte para fazer não vão estar ocupando a cabeça com coisas 
ruins, com drogas ou qualquer outra coisa isso a gente vai colher agora e no futuro também, 
porque a educação e o esporte tem que ser bastante influenciada desde pequeno, os meus filhos o 
Gabriel com 6 anos e a Isabeli com 7 anos eu levo duas vezes por semana no treino no ginásio 
porque eu sei que isso é bom pra eles, é bom para a formação pois no esporte a gente aprende a 
respeitar o próximo, a viver junto, o conjunto a equipe a gente valoriza isso portanto parabéns a 
equipe, parabéns ao Riva que está sempre envolvido e tem a paciência desde pequenos ele já leva 

as crianças pra lá e tem a paciência de ensinar e tem muito ali que a gente vê como eles melhoram 
até o comportamento na escola e em casa, então parabéns a toda equipe envolvida com o esporte 
da nossa cidade. Reforço aqui o convite que o PIM nos mandou e hoje uma equipe desde manhã 
estava entregando os convites nas casas e é importante a comunidade se conscientizar que tem 
que participar pelo menos um integrante de cada família, vão ser abordados nesse dia sexta-feira 
as 13:30 muitos assuntos relacionados ao nosso convívio em comum, que a limpeza da nossa 
cidade não é só a Prefeitura que deve fazer, mas sim cada munícipe deve também se comprometer 

a fazer esta limpeza é sim responsabilidade de cada um manter nossa cidade limpa e nesse Evento 
Construindo Nosso Futuro vai ser abordado diversos temas que são muito importante para todos 
nós. Ver. SILVIO BEILFUS-PP: Após saudações inicias, venho me associar as palavras da colega 
Roséli e deixar registrado aqui o meu reconhecimento em nome do Riva por este bom trabalho que 
está sendo feito com as nossas crianças, sabemos que não é fácil é necessário uma dedicação boa 
para que aconteçam esses treinamentos em nosso ginásio e no sábado participamos a colega Roséli 
estava lá também de alguns jogos entre os nossos, as nossas crianças aqui e onde fomos visitados 

por duas equipes uma sub 14 e outra sub 17 da cidade de São Luiz Gonzaga onde fomos muito 
bem conseguimos vencer as duas modalidades isso é um triangular com outros Municípios que um 
dia esses nossos jovens estarão indo a outras cidades nos representar e é nítido como diz a colega 
Roséli do empenho estou sempre dizendo a alegria que nos passa de saber que os nossos jovens se 
sentem bem com isso e nós temos obrigação de dar um amparo de fazer o possível para que as 
coisas aconteçam, pra que continue desse jeito eu vendo as crianças do tamanho do Gabriel 
transcendia alegria no rosto deles por estarem fazendo alguma coisa já demonstrando aos pais e as 

pessoas que estavam lá que são capazes, então acho que esse é o caminho e preciso da 
Administração e nós darmos bastante incentivo para que as coias continuem nesse sentido e tendo 
essa colheita que nós já estamos tendo que é esse empenho, essa educação exemplar das nossas 
crianças. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES – PP: Após saudações iniciais, quero iniciar a minha 
fala parabenizando a nossa gestão pública que conseguiu ficar entre os cem Municípios no Prêmio 
Gestor Público do Rio Grande do Sul o SINDIFISCO-RS então teve dois projetos de nosso Município 
que foram selecionados que é a Feira do Livro e a Feovinos e agora são finalistas para concorrer 



aos trinta Municípios, a gente acredita e tem quase certeza que vamos ficar entre os trinta 
Municípios e pra nós a gente se sente bem feliz e satisfeito e quero parabenizar a Administração 
Pública que bom que estamos ente os cem selecionados do Prêmio Gestor Público Municipal do Rio 
Grande do Sul. Também quero fortalecer o convite aos nossos colegas Vereadores, a comunidade 
que aqui se encontra presente, fortalecer esse convite da Primeira Infância Melhor o PIM aonde 

juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente vai iniciar este projeto Construindo Nosso Futuro é 
coisa que nós já viemos comentando, acredito que seja de vontade de todos que nosso Município 
continue bem limpo bem organizado então a gente acredita que se cada um se fazer presente e nós 
colegas Vereadores estarmos presente a gente vai estar fortalecendo em belo trabalho e vamos dar 
exemplo também porque nós vamos estar nesse tribuna direcionando as famílias Unistaldense para 
que tenha esse cuidado, de não misturar os lixos orgânicos com os secos e que cada um faça a sua 
parte pois o Município não é meu e não é seu, é de todos nós isso não é só um dever de gestão 

pública é um dever de cada cidadão fazer a sua parte. Quero deixar aqui uma solicitação um pedido 
para que a nossa Administração Pública, na Secretaria de Obras possa colocar duas cargas de 
cascalho na localidade de Juvêncio Machado na propriedade do Sr. Aldemir Lopes próximo a 
paradinha onde os filhos do Sr. José aguardam o transporte escolar que acredito que com duas 
cargas de terra vai solucionar aquele problema e vai ficar a estrada acessível tanto para o 
transporte como para as pessoas que dali dependem de que circulem caminhões, carros para fretar 
qualquer tipo de coisa que fique fácil o acesso para ali transitarem, vou entrar em contato com o 

Sr. Aldemir para tirar boas informações de como fazer e a gente vai tentar junto a Secretaria de 
Obras para que seja sanado essa situação que já vem se estendendo. Quero reforçar o convite que 
vamos ter agora dia 26 o Grupo Querência Amada estará organizando o Primeiro Entrevero, 
reforçar para que todos possam ali estar no domingo que vem, acreditamos que vai ser um evento 
bem bonito e só assim nós estaremos contribuindo e fortalecendo uma coisa bonita que o nosso 
Município está organizando. Assim como os colegas que aqui já me antecederam colocando a 
situação dos nossos jovens de terem envolvimento no esporte a gente fica bem feliz quando a 

Gestão Pública juntamente com a Assistência, com pais e com as crianças estão contente com o 
trabalho que vem sendo desenvolvido na questão de esporte no Município de Unistalda, deixo a 
todos o meu reconhecimento e agradecimento para que possa continuar desta forma, pois quem 
vai ganhar com isso são nossas crianças, nossos pais que vão ter sossego e tranquilidade, que o 
nosso Município possa se manter desta forma a qual vem se mantendo com paz, tranquilidade e os 
nossos filhos podendo estar fazendo coisas boas, educativas que com certeza nenhum pai e mãe irá 
chorar futuramente e sim agradecer pelo o que vem sendo desenvolvido em nosso Município. Ver. 

JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA-PMDB: Após saudações iniciais, sobre a questão do Meio 
Ambiente hoje mesmo recebemos visita lá em casa com um cartaz sobre essa reunião do PIM e a 
gente está sempre defendendo o Meio Ambiente eu mesmo canso de ver lá na frente da minha casa 
sobre os lixos que jogam lá, lixos que podem ser usado como adubo as vezes as pessoas roçam o 
pátio e ao invés de atirar a grama no fundo do pátio para servir de adubo colocam dentro da lixeira 
e vem o pessoal para juntar o lixo e deixam ali com a bolsa de matéria no chão e aquela bolsa fica 
ali atirada e fica as bolsas fazendo lixo, eu mesmo acho que tem muita coisa que a gente vê jogada 

na rua que na minha opinião era melhor queimar do que deixar rolando pro vento levar pra uma 
vertente ou para as beiradas de rua, essa é a minha opinião não quer dizer que eu esteja 
totalmente certo porque sei que não estou porque não é certo queimar, mas seria o melhor do que 
deixar por aí atirado. Quanto ao esporte eu quero parabenizar os jovens que estavam ali eu não 
pude me fazer presente, mas a gente sabe por um e outro que fizeram uma grande partida de 
futebol e pedir também pra gestão municipal que incentive cada vez mais o esporte para que nos 
venha ter futuro com esses jovens que quem sabe amanhã ou depois não estejam em um time 
grande fazendo historia, mesmo que as vezes não de certo não dizer que não tentaram, hoje 
mesmo temos o Laion do Bombacha  a gente fica feliz por ele, pelo menos por estar tentando 
porque quem não tentar vencer na vida não vence isso aí eu estou sempre dizendo para os meus 
filhos então tudo depende de uma luta e uma luta depende do empurrãozinho de alguém e no 
nosso caso é o Gestor Público. VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Após saudações 
iniciais, quero deixar o meu reconhecimento aos meninos que nos representaram no futebol, 
desejar a eles muito sucesso e que possa algum deles sair para nos representar a nossa Unistalda 

quem sabe até em uma Seleção Brasileira porque da maneira que está a Seleção quem sabe daqui 
não saia alguém que possa colocar ela no eixo. Quero também deixar o meu reconhecimento ao 
Secretário de Obras que eu havia feito alguns pedidos da reforma de uns mata-burros e para 
patrolarem a estrada do Roberto Carloto e foi tudo feito esta semana inclusive até dos mata-burro 
deixa o meu agradecimento ao Prefeito direto porque depois que eu fiz o pedido procurei o 
Secretário de Obras, o Vice-Prefeito e o Secretário da Administração e ninguém resolveu nada, 
segunda-feira eu tive a oportunidade de pedir pra ele que resolve-se esse problema e foi resolvido 



então eu acredito que fosse que mandasse resolver esse problema aí, eu deixo aqui o meu 
reconhecimento porque quando as coisas são feitas tenho que reconhecer porque assim que veio 
pedir e cobrar, tenho que agradecer quando é feito as coisas. Quero deixar mais uma vez aqui 
registrado, até é ruim de se falar mas se está errado tem que ser dito que é sobre os cargos de 
confiança andar dirigindo carros públicos, não é que a gente tenha algo contra mas é bom até que 

o Prefeito se alerte, porque Deus o livre uma pessoa dessa se envolver em acidente vai traze 
problema para o município principalmente para a administração então isso aí é bom pra saber e 
evitar esse tipo de coisa. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após saudações 
iniciais,quero agradecer ao Secretário de Obras por um pedido que eu fiz que fosse colocado um 
cascalhamento na estrada que dá acesso a estrada do Volnei e foi feito o cascalhamento e eles não 
estão mais tendo dificuldade de saírem da sua residência de carro, ficou bem bom o serviço era um 
serviço simples e foi feito então deixo aqui o meu agradecimento por terem atendido esse pedido. 

Apresentou o seguinte pedido de providencia, que seja feito um abrigo (parada) onde os alunos 
possam se abrigar nos dias de chuva,no Rincão dos Portes em frente a residência do Sr. Volnei 
Maia. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido pois nos dias de chuva os alunos ficam no tempo e 
acabam indo para a escola molhados por não ter onde se abrigar para esperar o transporte escolar. 
Faço esse pedido porque isso é verdade, tem alguns alunos que esperam o transporte lá nessa 
localidade e quando chove eles se molham e não tem o que fazer, volta pra casa ou vai pra aula 
molhado então eu peço ao Secretário que faça esse abrigo acredito que possa até ser um abrigo de 

madeira para não gerar gastos, não são muitos alunos também que pegam o transporte naquela 
localidade, então eu espero que o nosso Secretário solucione este problema eu também vou 
pessoalmente falar com ele como eu fiz com o outro pedido que fui atendido. Ver. MOACIR 
NAZARIO- PT: Após saudações inicias, quero agradecer a Secretaria de Obras por ter renovado a 
pintura das faixas de segurança do nosso Município que estavam bem apagadas então deixar aqui o 
reconhecimento por este trabalho. Também quero parabenizar o time de Unistalda por mais essa 
conquista, parabenizara a administração e a todos os envolvidos para que isso aconteça porque 

como foi dito aqui temos que investir nos nossos jovens e crianças para que eles se intertam com 
coisas boas, se não daqui a pouco vão estar envolvidas com outras coisas e como os colegas que 
me antecederam aqui disseram existe muitos talentos escondidos pelos interiores, principalmente 
nos pequenos Municípios que acabam não sendo descobertos se não for iniciativas como essa, com 
torneio e interséries para que haja oportunidade para que mostrem os talentos deles e acabem 
sendo descobertos por algum olheiro, como foi citado aqui que o Laion já está fazendo parte de um 
time e se Deus quiser vai adiante e que outros “Laions” por aí possam se destacar. Sobre essa 

iniciativa do PIM com parceria do Sicredi com o programa União Faz a Vida, se Deus quiser quero 
estar presente isso é muito importante para o nosso Município,nós temos que trabalhar essa cultura 
da manutenção do nosso Município porque se a gente não cuidar o Poder Público não alcança tudo, 
quem conhece Gramado e olhar as ruas daquela cidade vai ver que ali tem a mão de toda a 
comunidade que não é penas Poder Público que mantém aquilo limpo, tu não vê um lixo na rua 
então essa é uma cultura que nós temos que moldar as crianças, porque aquele adulto que pegou o 
hábito de achar que um papel de bala não é lixo esse não vai mudar. Quero reforçar aos colegas 

que logo mais haverá  a reunião da Associação da Brigada para gente começar juntos a mexer, 
trocar ideias pra gente ver o que começamos a fazer para dar uma ajuda para a nossa Brigada 
porque sabemos que muitas coisas acaba não vindo do Governo, a manutenção ali do prédio deles 
a própria cerca que caiu, se for esperar a gente sabe que é demorado sei porque a Elíbia toda vez 
que foi Diretora da Escola se eles não tiverem um dinheiro das promoções para fazer as pequenas 
manutenções, aquisições para o dia a dia, até o caderno para um aluno mais pobre não vem do 
Estado e quando vem e consegue comprar alguma coisa é muito burocrático a licitação e todo 
aquele processo, então é tudo muito demorado então tem que ter aquele caixa para que eles 
possam fazer alguma coisa e sabemos que sozinho é difícil até porque eles não podem se envolver 
muito, então tem que pedir ajudar e eu me propus de ficar de Presidente, mas isso é só por uma 
mera formalidade o colega Chico é o Vice-Presidente os outros colegas se propuseram a nos dar 
uma mão, então se todos trabalharem juntos então eu acho que vamos ter boas 
conquistas.Ver.PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA-PP: Volto a esta tribuna, quero iniciar 
minha fala parabenizando a Sueli e a Suziane irmãs da Igreja Assembleia de Deus que neste 

domingo fizeram uma festa em homenagem ao Dia dos Pais, organizaram tudo quero deixar o 
reconhecimento para elas que esteve bem organizado, quero agradecer a elas por este empenho. 
Parabenizar o Grupo de Danças Querência Amada que esteve nesse final de semana agora 
representando o nosso Município na cidade de Santiago então deixar o nosso agradecimento aos 
pais, também a Administração que está apoiando esse projeto, à Silvania que também faz parte 
então deixar os parabéns para vocês  e que Deus possa abençoar e continue levando o nome de 
nosso Município, o qual será nesse domingo o 1º Entrevero de Dança então a todos deixo o convite 



e vou fazer o possivel para estar presente. Queremos parabenizar também as equipes sub 14 e sub 
17 que representaram Unistalda aqui na cidade mesmo onde não pude estar presente, pois estava 
na Vila Brites em uma janta, mas sabemos que tiveram boa representatividade então fica o nosso 
agradecimento e fica também o nosso apoio a Administração e a todos que se envolveram eu sei 
que isso aí precisa de um grande envolvimento, em relação ao Laion citado como exemplo, que 

Deus possa abençoar estes jovens o Laion esta em Caxias no Juventude já ouvi conversas de que 
talvez possa voltar para o Grêmio. No inicio do ano passado nós fizemos uma indicação para o 
Prefeito a respeito de construir um palco multiuso na Praça Batista Pessota o qual já foi cadastrado 
no programa do Governo Federal onde todos os projetos da Administração é feito o cadastro nesse 
programa, o qual já foi cadastrado junto ao Ministério de Turismo com o nº 019176/2018 claro que 
isso aí é somente o cadastro, temos que ver junto ao Ministério se vai ter a verba, mas a parte da 
Prefeitura já foi feita, cadastrado tudo bonitinho, também foi cadastrado uma patrulha agrícola que 

é uma retroescavadeira junto ao Ministério da Agricultura e junto também ao Ministério do Turismo 
a FEUAPI faz tempo que não sai a FEUAPI por motivo de pouca renda, então se espera que venha 
esta verba para que se possa construir e fazer novamente a FEUAPI o nosso evento em nosso 
Município.ESPAÇO DE LIDERANÇA: Ver. MOACIR NAZARIO: Volto a esta tribuna, para dizer aos 
colegas e convidá-los, sobre a MP 884 de 06 de junho de 2018 que é referente a nossa CORSAN e 
daí a Presidente do Sindicato gostaria de até vir aqui e fazer uma reunião com agente para expor 
toda essa questão dessa MP, onde se ela seguir adiante e não for barrada pretende que todos os 

Legislativos façam isso não é só aqui é no país inteiro que se movimente com moção de repúdio 
contra a MP que ela acaba prejudicando principalmente os pequenos Municípios, então gostaria que 
vocês dessem uma pesquisada e a gente vai estudar uma data talvez a semana que vem para que 
ela venha, até poderia ser na segunda de repente se vocês acharem que estão de acordo, segunda 
depois da sessão então eu vou entrar em contato com ela, gostaria que vocês pesquisassem eu 
andei vendo e é impressionante inclusive tem onde fala o Presidente da estatal de São Paulo como 
se fosse a CORSAN daqui só que com outro nome e ele acha um absurdo, inclusive a questão do 

subsídio cruzado por exemplo nós aqui se a CORSAN for depender só do que ela arrecada não 
consegue sobreviver, então esse subsídio cruzado é o que sobra dos Municípios maiores tipo 
Santiago, isso é como se for uma privatização assim que essa MP entrar em vigor e a gente não 
fizer nada para barrar isso vamos sofrer com isso, primeiro vai ser dado a oportunidade ao privado 
se o privado quiser ele pega, se não quiser aí vem o Estado e um Município como Unistalda 
ninguém vai querer como tantos outros por aí, conto com a colaboração.EXPLICAÇÃO PESSOAL: 
SILVIO BEILFUS-PP: Volto a esta tribuna, para falar da alegria que eu sinto das coisas estarem 

acontecendo por parte da Secretaria de Obras, tivemos um munícipe reclamando de problemas na 
estrada lá, mas ouvindo os colegas falar sobre providencias que foram tomadas principalmente na 
ultima semana, então que bom que isso está acontecendo a gente busca isso aí e a gente se sente 
bem e alegre quando independente de Vereador de partido A ou B, então me sinto muito bem em 
sentir esse reconhecimento por parte dos colegas. E sobre essa reunião vamos aguardar o 
Presidente marcar pra podermos nos interar melhor e pelo o que eu estive acompanhando e vendo 
naquele informativo que nos foi passado há um prejuízo muito grande, no momento que tirarmos 

no caso uma CORSAN daqui para colocar uma empresa que vai ganhar uma licitação para fazer 
esse serviço, Santiago no caso não vai incluir Unistalda porque nós não pagamos a nossa despesa 
que temos com esse tratamento da água, esse serviço de saneamento então pelo o que eu entendi 
Municípios pequenos e pobres vamos pagar mais caro, nós precisamos nos unir e brigar, fazer de 
tudo que possamos para que não aconteça o pior para os nossos munícipes. Verª. DIULINDA 
FERREIRA PIRES: Volto a esta tribuna, somente para fazer uma colocação que me surgiu uma 
duvida a respeito dessa medida provisória porque o que eu entendi é que eles querem que nós 
derrubamos uma coisa que já foi sancionada pelo Presidente da República já foi sancionada, já 
aconteceu e já virou Lei e eles querem que nós derrube, que é uma coisa que dificilmente nós 
vamos ter condições de derrubar, nós vamos ter que interceder por nossos Deputados Federais, 
pelos nossos Senadores e eles vão ter que responder por nós quer dizer vem uma medida a qual 
eles já aprovaram, já articularam o Presidente já sancionou e agora nós aqui vamos tentar derrubar 
uma coisa que já fizeram, colegas sinceramente não desmotivando ninguém mas dificilmente isso 
vai acontecer,vamos fazer esta reunião vamos chamar essa pessoa que esteja aqui conosco, mas o 

que esta aqui escrito tomara que nos conseguisse,mas olha não desmotivando ninguém quase que 
impossível. VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA: Volto a esta tribuna, sobre esse assunto da 
CORSAN por mais que seja difícil,mas acho que não podemos deixar de lutar pelo menos uma 
tentativa eu até quero lamentar isso aí por ser criado por um governo do meu partido, que talvez 
só pense nele e não nos pequenos que sempre são prejudicados isso aí é lamentável sendo do MDB 
aguentar coisas que esse cidadão está criando lá sem se dar em conta. Ver.PAULO JAIR 
MARQUES DE OLIVEIRA: Volto a esta tribuna, para falar que essa semana estivemos entrando 



em contato com o Sr. Cristiano Pires a respeito daquela rede baixa até a rua Protásio Nene ele me 
orientou que nós ligasse para a central,mas já conversei com os moradores ali já foi feito, então 
valeu a tentativa tenho certeza que aquela rede baixa já está fazendo falta. E a respeito da medida 
provisória, uma medida derruba a outra a tentativa é válida, porque que hoje as casinhas estão ali 
sendo construídas, porque uma medida derrubou a outra que impedia que hoje Unistalda fosse 

beneficiada com as casas, então uma medida derruba a outra. VER. MOACIR NAZARIO: Volto a 
esta tribuna, só para dizer que acho que nós temos que tentar até porque a medida provisória é um 
ato arbitrário do Presidente ele acaba criando essas medidas, pode ver que ela é bem recente dia 
06 de julho, então está tendo uma movimentação muito grande não só no Rio Grande do Sul, mas 
em todo o país e é uma aberração se isso realmente for colocado em prática, então o Governo é 
totalmente arbitrário com tudo isso que está acontecendo ele tem que recuar e os próprios 
companheiros dele não acompanham, então nós temos que tentar e eu vou se os colegas são de 

acordo marcar para segunda-feira para depois da sessão, daí vai vir ela e outra pessoa que ela 
citou,gostaria que vocês dessem uma olhadinha nos vídeos que tem em relação a esta questão. 
Sobre a questão da Secretaria de Obras fico contente por as coisas estarem alinhadas a gente sabe 
que não é fácil, na semana passada eu fui levar alguém lá em Itacurubi e me recordando de uma 
audiência pública, não sei quem foi daqui que teve uma audiência há muito tempo sobre a estrada 
377 lá no Capão do Cipó aonde meteram o pau no Tarso, então quem está de fora acha fácil e a 
buraqueira está a mesma, tanto pra lá quanto para São Francisco então quer dizer que não é fácil, 

uma porque a burocracia é muito grande uma coisa depende da outra, as empresas são as maiores 
falcatruas que tem, pegam para fazer um asfalto dão um prazo e não cumprem ou então colocam 
material de péssima qualidade e muitas vezes o Gestor tem que entrar na Justiça e se está na 
Justiça a outra não pode entrar então é tudo complicado, então eu fico com pena do Secretario 
muitas vezes sei que as vezes é falta de administração mesmo, mas muitas vezes é falta de 
condições porque é muita demanda.Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente declarou 
encerrados os trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada a presente ATA. Unistalda, 20 de 

Agosto de 2018. 
 

 

Ver. MOACIR NAZÁRIO                     Ver. GILBERTO VIANA GONÇALVES 

Presidente                                             1º Secretario 
 
 

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