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===========================Nº020============================ 
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 19/2018, aprovadas por unanimidade. Foi feita a 
leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. VER. JOSÉ LUIZ SOUZA 
DA SILVA- PMDB: Após saudações iniciais, desejar as boas vindas ao Diego que está chegando 
pra cumprir seu papel na função de assessor nesta Casa e desejar que Deus te abençoe que tu 
possa desenvolver teu trabalho. Quero parabenizar o Vereador Ci pela excelente festa que ele 
promoveu no seu aniversário, pela recepção que nós tivemos lá, fomos muito bem atendidos e 
quero te deixar mais uma vez os parabéns por tudo que tu fez pelo povo que participou lá. 

Apresentou o seguinte pedido de providencia, que a Secretaria de Obras estude a possibilidade de 
rebaixar a subida do Cerro Torto, no Itu Mirim. JUSTIFICATICA: Justifica-se a presente solicitação, 
pois está aumentando o tráfego de caminhões e muitos deles sobem carregados e há dificuldade ao 
subir. Aquela subida ali está dando problema para os caminhões, motivo da soja que está 
armazenado lá nos silos bag nas propriedades dos agricultores, está subindo muito caminhão com 
bastante carga, caminhões grande que está aumentando cada vez mais a produção daquela região, 
então está dando problema sempre tem caminhões parados ali, todo mundo sabe como é a 

dificuldade de um caminhão grande em subir uma subida que nem aquela ali. Então eu peço que a 
Secretaria de Obras e o Prefeito estudem esse pedido para tentarem fazer alguma coisa para que 
amenize aquela subida ali, porque há gasto de pneu, há muitas despesas a mais só no subir aquela 
subida, principalmente quando chove, acaba patinando aquele cascalho ali é grande a despesa de 
pneu. Peço ao Prefeito que junto com o Secretário de Obras tome alguma providencia pra dar uma 
rebaixada naquela subida ali e eles conhecem isso que eu to falando aqui, porque qualquer 
chuvinha que tenha que subir um caminhão tem que se deslocar a patrola lá pra rebocar, então é 

bom que eles estudem uma possibilidade de fazer isso aí naquela localidade ali.Ver. JOSÉ PAULO 
SOUZA GUERRA- PMDB: Após saudações iniciais, dar as boas vindas ao Diego que inicia seu 
trabalho na Bancada do PT, quero lhe desejar um bom trabalho e te dizer que a nossa Bancada do 
PMDB está a tua disposição e que tu possa se sentir a vontade aqui nesse Poder Legislativo e eu só 
tenho a te desejar sucesso por esse tempo que tu vai permanecer aqui nesta Casa. Quero mais 
uma vez parabenizar o nosso colega Vereador Ci pela recepção que nós tivemos na sua festa de 50 
anos e dizer que pra mim estava tudo ótimo, maravilhoso. Fomos bem recebidos, uma boa comida, 

um bom churrasco e uma boa cerveja gelada, então Vereador Ci meus parabéns mais uma vez e a 
gente fica agradecido por ter recebido o convite. No sábado retrasado a gente recebeu o Deputado 
Alceu Moreira, até pedimos a Câmara pra receber esse parlamentar aqui, mais uma vez agradecer 
esse grande parlamentar que sempre vem contribuindo com nosso Município. Quero dizer que pra 
nós do PMDB temos orgulho de falar nesse parlamentar porque sempre quando a gente pediu a ele 
pelo o nosso Município ele nunca nos negou, então ficamos muito grato por ele, por saber que a 
nossa Secretaria de Saúde tem mais R$ 110.000,00 reias pra usar na Secretaria foi uma destinação 

de uma emenda dele, então a gente fica feliz. Quero dizer ao meu colega Presidente e aos 
próximos Presidentes que virão, isso é um pensamento meu e uma coisa que eu gostaria que 
acontecesse, é que cada vez que um parlamentar destina recurso para o nosso Município, que fosse 
divulgado até através da Câmara, porque isso eu acho que vale a pena. Porque o parlamentar vai 
ficar feliz e os Munícipes também e os Vereadores também, porque eu acho que divulgar um 
recurso que chega no Município para auxiliar em qualquer setor, tanto da agricultura, obras, 
educação ou saúde acho que temos que valorizar essas pessoas que trabalham, então gostaria de 



pedir aos próximos Presidentes que virão, ao nosso Presidente Ci que divulgue através do Expresso, 
da Câmara, mas do Expresso principalmente. Essa emenda que ganhamos tivemos que pedir,acho 
que nem é preciso pedir pra Câmara fazer isso eu acho que devemos nos conscientizar a Câmara 
fazer isso pra simplesmente em motivos de agradecimento por um trabalho que um Deputado faz 
pelo Município. Já nem falo no Executivo, eu particularmente gostaria muito de um dia receber um 

agradecimento do Executivo a respeito disso,mas infelizmente até hoje nunca aconteceu, mas eu 
tenho certeza que qualquer Vereador que luta por uma melhoria ao Município, reconhecido fica 
faceiro então, deixo essas palavras sem criticar ninguém, é uma coisa que eu acho muito 
importante para o nosso trabalho, o Município e as pessoas também que muitas vezes apoiam e 
eles estão retribuindo com emendas, com ajuda a Unistalda.  Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Após 
saudações inicias, quero iniciar a minha fala agradecendo a ex-assessora Cristiane pelo trabalho 
prestado a esta Casa e dizer que gostei bastante da parceria dela então, deixar aqui o meu 

reconhecimento pelo trabalho que desempenhou aqui. Quero dar as boas vindas ao novo assessor o 
Diego, que seja bem vindo, tenha sucesso e qualquer dúvida estamos a disposição, os colegas, 
tenho certeza que o que tu precisar, como diz o colega Paulinho, tudo que precisar com certeza vão 
te auxiliar, a Casa é nossa e se alguma coisa não souber como muitos que chegaram aqui sem 
saber como funciona,mas logo vai pegar o jeito. Agradecer aos colegas pelas palavras, pela 
presença de todos, pelo presente tanto dos Vereadores, como das gurias aqui da Câmara,quero 
dizer que eu gostei muito, vou guardar eternamente, se Deus quiser enquanto eu existir, só se me 

roubarem, mas vai estar sempre guardado e com muito carinho, gostei muito de todos os 
presentes, Sr. Vani também excelente, uma boa lembrança vai ficar lá. Quero dizer que cada 
presente lá tem um significado, então vai ter alguns que tu vai começar a usar e vão se gastando e 
esses vão ficar pra sempre guardado e com certeza com muito carinho eu vou lembrar de vocês 
cada vez que eu tocar, ontem já tomei mate na cuia que ganhei das colegas e as dos colegas ainda 
não tive coragem de por minha erva dentro,vai ficar lá guardadinha. Muito obrigado por terem ido, 
sei que quem não foi por algum motivo de compromisso,mas os que foram pode ter certeza que 

fiquei muito contente, porque quando a gente convida alguém a gente espera que vá e quem vai é 
porque alguma coisa sente pela gente, porque uma festa pode ser muito bem organizada, pode ter 
tudo do melhor, mas se faltar o convidado não tem festa. Parabenizar a nova Patronagem do CTG 
que no baile de sábado tomaram posse, continua a Aldorete não teve outra chapa,ela vem 
desempenhando um trabalho muito bom, ver aquela cancha ativada vemos que teve um bom 
progresso, deixar aqui o reconhecimento e me por a disposição como Vereador, sócio e munícipe 
em tudo que ela precisar quero estar pronto. Eu gosto bastante do CTG já fui Patrão ali naquela 

entidade e a gente sabe que não é fácil, então ela desempenha muito bem aquele trabalho lá ela e 
toda sua equipe que é muito bem organizada. Lembrar aos colegas que no dia 09 haverá o 
recolhimento desses lixos eletrônicos, levem na Secretaria, coloquem na frente das casas esses 
fogões que a Prefeitura vai estar coletando, pra limpar nossa cidade esses aparelhos menores já 
podem ser levados ali na Secretaria. Quanto a nossa votação, acredito que de em torno de 1000 
votos o Igor não soube me dizer qual a demanda foi a mais votada, mas acabamos com uma boa 
votação menos que no ano passado.Ver.PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA-PP: Após 

saudações iniciais, parabenizar a posse da Patronagem do CTG, desejar um bom trabalho que já 
vem desempenhando e vai continuar esse trabalho bem feito. Dizer que a Prefeitura conseguiu 
recurso próprio para as lixeiras ecológicas que vai ser colocadas em pontos estratégicos na nossa 
cidade, aonde são lixeiras padronizadas e tenho certeza que vai organizar a nossa cidade, então 
parabenizar a administração por essas lixeiras ecológicas onde será separado os tipos de lixo. 
Parabenizar o Vereador Ci pela festa que esteve muito bem organizada, obrigada pelo convite, que 
Deus possa abençoar. Queremos parabenizar também o grupo do Lenço Perfumado, através da 
Silvânia e das gurias que estiveram organizando agora no domingo um risoto beneficente o qual no 
dia 15 realizará a cavalgada na cidade de Unistalda, então queremos deixar esse reconhecimento a 
esse grupo que sempre está levando o nome de Unistalda em muitos lugares. Sobre a votação da 
Consulta Popular, queria parabenizar aqui a Secretaria de Saúde que trabalhou incansavelmente 
com a demanda 04 onde eu estive trabalhando, então deixar o meu reconhecimento, 
principalmente as agentes de saúde, também o Marcelo,na demanda 4 pra aquisição de um veículo. 
Também a Brigada que trabalhou pela sua demanda e tenho certeza que vamos conseguir o que 

queremos que é recurso para o nosso Município.Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB: 
Após saudações iniciais, começo dando as boas vindas ao assessor da Bancada do PT, que tu 
tenhas muito sucesso e que venha conseguir desempenhar o teu papel aqui, o que precisar pode 
contar conosco, com as assessoras também, aqui é um grande aprendizado pra todo mundo. Mais 
uma vez quero parabenizar o Vereador Ci, pelo aniversário, pela festa, me desculpa também por 
não ter feito presença na tua festa, mas eu tive os meus motivos, mas eu sei que estava boa e 
desejo que Deus te abençoe, respeito muito a tua trajetória, porque todos nós sabemos da nossa 



trajetória até aqui, respeito o teu trabalho aqui também e 50 anos de vida é uma data bem 
marcante, então que Deus te abençoe e a tua família. Sobre a votação do COREDE apesar de não 
ter a grande votação que a gente esperava igual do ano passado, a gente sabe que Unistalda é 
uma das mais participativas, o nosso povo quando a gente chama ele pra ser representado muito 
importante essa votação direcionada para essas demandas aqui, então agradecer cada um que 

disponibilizou tempo pra vir votar que pra nós é de grande importância essa participação do 
povo.Ver. SILVIO BEIILFUS-PP: Após saudações inicias, saudação especial ao Diego, com mais 
amigo pra contar aqui dentro no que for preciso te ajudar, aqui nós formamos famílias que 
infelizmente não duram muito a gente vai acostumando e quando saem parece que está faltando 
algo, então são caminhos que se constituem não duram muito porque tudo aqui é passageiro assim 
como nós um dia mais um dia menos sabemos que somos passageiros aqui nesse lugar e então 
acontece com nossos assessores, levam aprendizados e com certeza nós também levaremos 

aprendizados, teremos um conhecimento diferente, uma impressão diferente tanto de ti quando de 
nós, então muito êxito seja bem vindo. Deixar ao CTG o desejo de muito êxito e parabenizar pela 
alegria que eu sinto que têm as pessoas que lá participam, no sábado estava acompanhando e 
vendo que aquelas pessoas ficam felizes quando o salão está cheio e também se sentem frustrados 
quando planejam algo grandioso não tem muitas pessoas e esses sentimentos demonstram que 
fazem as coisas com o coração. Por isso que as coisas com essa Presidente estão indo pra frente, 
me sinto feliz pelas coisas indo pra frente. Sobre o trator que chegou a nossa Secretaria de 

Agricultura só que ainda estamos com um problema que são os nossos implementos que não são 
corretos para as máquinas que temos, mas já está sendo providenciado os implementos certos 
para os tratores que temos, então com isso aí será feito um trabalho melhor, mas já é motivo de 
alegria que é essa União que os nossos Deputados tiveram de unir a bancada gaúcha em busca em 
prol de um ideal, esquecer as ideias que são muito diferentes e com o objetivo que as coisas 
aconteçam. Me sinto muito feliz com isso e esse é um primeiro passo e com certeza ano que vem 
terá mais, pois as coisas saindo assim e é ótimo principalmente pra nós que somos um Município 

pequeno, é bem complicado um Deputado ter essa visão já que Santiago por exemplo um bairro 
tem até 5x a população de Unistalda, acho muito importante essa união e essa busca constante 
como diz o Vereador Paulinho. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES – PP: Após saudações iniciais, 
dar as boas vindas ao Diego que esta chegando a Bancada do PT e saiba que estarei a disposição e 
também a Bancada do PP, pra o que for necessário trocar uma ideia, pra auxiliar e então pode 
contar conosco e também deixar o meu reconhecimento ao trabalho da ex-assessora a Cristiane 
que trabalhou ali e que a gente fez bom relacionamentos, nos tornamos pessoas de fácil acesso de 

comunicação e é conversando que gente descobre como as pessoas são de verdade, que Deus 
abençoe nessa nova trajetória que consiga iluminar ela pra que consiga coisas melhores 
futuramente e que tu possa aprender bastante aqui com nós, que possa levar na tua bagagem 
bastante conhecimento. Eu havia conversado com o Secretário de Obras sobre a estrada lá do 
César que estava necessitando de cascalhamento ele me passou que a partir dessa semana ele vai 
estaria ali na localidade de Juvêncio Machado que devido a chuva ele não pode fazer os concertos 
ainda e após sair ele vai fazer essa estrada do César o qual já tinha feito pedido oficialmente. 

Apresentou o seguinte pedido de providencias, que a Secretaria de Obras providencie 
cascalhamento na estrada que dá acesso a residência do Sr. Cesar Machado Correa, lugar 
denominado Chapadão na localidade de Carneirinho, Unistalda. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido 
em vista que a referida estrada encontra-se bastante danificada em alguns trechos devido às fortes 
chuvas, necessitando em especial de cascalhamento, pois quando chove tem locais que ficam 
escorregadios causando o risco aos que necessitam passar pelo devido local. Solicito que a 
Secretaria competente providencie reparo o mais breve possível. Então o Sr.Zeferino disse que 
assim que ele sair de Juvêncio Machado irá para lá. Sobre a Consulta Popular a qual eu também 
estive ajudando a colher algumas assinaturas, queria parabenizar todas as Secretarias e em 
especial a Secretaria da Saúde que se enganjou bastante com os seus funcionários para arrecadar 
assinaturas e em fim agradecer o trabalho de todos que se envolveram e mesmo sabendo que esse 
ano não era assim por quantidade a mais de assinatura, não estávamos correndo atrás de uma 
demanda apenas, seriam as 04 demandas pra conseguir assinatura, mesmo assim as pessoas 
votaram bastante na área da saúde e até me preocupou porque em conversa algumas pessoas me 

disseram que a demanda 03 tenha talvez ficado de fora e como se estendeu o prazo até dia 29 eu 
acredito que algumas pessoas foram atrás dessa demanda pra não ficar essa demanda que é apoio 
ao desenvolvimento a agricultura familiar, não soube os dados específicos não falei com o 
Secretário Igor, mas soube também que foi menos a votação que do ano passado,mas em fim 
agradecer a todos que se empenharam a Câmara, e agradecer as pessoas que se deslocaram das 
suas casas para vir entendendo que é uma necessidade do nosso Município para evolução a todos 
que se comprometerem em fazer a sua parte. Quero fazer um pedido ao nosso Presidente que veja 



a possibilidade de tentar nessa Semana Farroupilha,nós incluir o pessoal do Lenço Perfumado se for 
possível, ver com a Silvania uma forma de homenagear essas mulheres que vem levando o nosso 
Município de Unistalda a diante, as vezes com dificuldade fazendo promoções, então acho, mais que 
justo a gente fazer um agradecimento e reconhecimento também a elas se for possível. Sei que se 
for possível o Senhor fará para nós. Também quero agradecer a belíssima festa que o Senhor fez a 

qual estive presente, onde se percebeu a organização,família unida, pude conversar com seus 
familiares pessoas do bem, então meus parabéns que Deus abençoe sua vida, sua trajetória, seja 
iluminado de coisas boas, muito obrigado por a gente poder estar confraternizando e fazendo parte 
de um momento tão especial, 50 anos não é pra qualquer um chegar e o Senhor chegou muito 
bem. Ver. GILBERTO VIANA GONSALVES– PP:  Após saudações inicias, quero dar as boas 
vindas ao assessor novo que Deus abençoe o seu trabalho, que possa fazer um bom trabalho 
dentro desta Casa. Parabenizar o nosso Presidente Ci pela sua excelente festa de 50 anos, dizer a 

Senhor que foi uma falha minha não ter ido lá levar uma palavra de fé, falar biblicamente pro 
Senhor e me senti pequeno no meio daquele povo, fui até uma altura e voltei de novo, não quis me 
pronunciar pra trazer uma palavra de Deus para o Senhor e vossa família,mas saiba que as 
bênçãos de Deus possa estar sobre a sua família, seu lar, família estruturada que o Senhor tem e 
sabemos que uma família bem estruturada é o futuro de uma comunidade, nós temos uma 
alicerçada é o futuro da nossa sociedade. Apresentou o seguinte pedido de providencia, que seja 
realizado troca de um poste de luminária pública em frente a residência do Sr. José Silva da Costa, 

na localidade de Nazaré, conforme consta em anexo. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido pois o 
poste encontra-se podre embaixo e com os ventos fortes tombou para um lado correndo risco de 
cair em cima de uma criança ou de algum munícipe, podendo ocasionar um acidente nessa 
localidade que é de inúmeros moradores. Apresentou o seguinte pedido de providencia, que seja 
realizada manutenção no mata burro próximo à residência do Sr. José Carlos Viana na localidade da 
Serra dos Vianas. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido pois o mata burro esta quebrado, dificultando 
a passagem de carros pequenos neste local. Já falei com o Secretário de Obras que assim que ele 

for arrumar esse mata burro que ele faça a manutenção no mata burro da Cláudia que dá acesso a 
casa do Sr. Altino Viana que está necessitando de reparos, e o nosso Secretário nos passou que na 
mesma oportunidade vai fazer a manutenção. Sobre esse projeto ter chego a nossa Casa da 
manutenção na entrada da nossa cidade algo muito importante para nós, muito esperado por todos 
algo muito significativo e esperamos que seja concluído, se sabe que segundo informação que a 
Prefeitura vai entrar com a contrapartida de R$70.000,00 reais e o DAER com R$260.000,00, será 
feita uma licitação para esta obra, esse trabalho então a gente acredita que tudo venha dar certo 

nos tramites legais, e quem ganha com isso é o nosso Município ficando cada vez melhor. Sobre o 
que o colega Paulinho falou sobre as emendas eu concordo plenamente, se eu chegara ser 
Presidente desta Casa lhe prometo que quando vir as emendas vão ser publicadas em jornal que eu 
acho também um direito e é um dever nosso publicar nossos trabalhos, que as vezes vem uma 
emenda como o colega falou e muitos munícipes nem sabem de que lado venho, então é 
importante a gente trabalhar com transparência e valorizar também o trabalho dos colegas. Passei 
aqui os colegas estavam em reunião no sábado com seu Deputado, isso é muito importante só 

soma para o nosso Município. Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA-PMDB: Após saudações 
iniciais, quero iniciar a minha fala parabenizando mais uma vez o colega Ci pelo seu aniversário, 
pela grande festa onde todos nós nos sentimos a vontade, então parabenizar pela organização, 
uma excelente festa e pedir pro colega que quem sabe o ano que vem ele faça de novo. 
Parabenizar o Chico que estava a frente do jantar, todos que fizeram o churrasco estava excelente 
também, parabenizara todos os envolvidos pelo trabalho. Parabenizar o Diego que está chegando 
nesta Casa, dizer que a Bancada do PMDB estará a disposição se tiver duvida de alguma coisa tu 
pode chegar, tenho certeza que qualquer uma outra das Bancadas vão estar dispostas a te ajudar, 
tenho certeza que tu tem muito a aprender aqui nessa Casa e nos ensinar também. Quanto a 
Cristiane que  foi embora a gente não sabia que iria, que Deus ilumine o caminho dela e que 
arrume um bom emprego aí fora pra se sentirem bem. Quanto a obra do trevo a gente torce que 
essas obras saiam porque é uma luta que os nossos munícipes tem de tempo,mas já que está difícil 
de sair esse trevo, então que saia esse asfalto ali. A gente sabe que há esse convênio do DAER com 
o Município, e a gente torce que isso seja concluído o quanto antes, porque sabemos que o 

convenio não é uma coisa que seja 100%. ESPAÇO DE LIDERANÇA: Ver. MOACIR NAZARIO: 
Volto a esta tribuna, quero agradecer os colegas novamente por terem ido à festa, participado e 
gostado isso era o objetivo e pedir desculpas por algumas falhas, como a do Beto que eu estava 
com a ideia de chamar ele pra deixar uma mensagem lá e acabou que a correria e o nervoso de 
achar que alguma coisa não vai dar certo acabei esquecendo disso, devia ter pedido colega porque 
estava em casa era só chegar e não teria problema. Sobre a fala do Vereador Paulinho realmente 
acho certo correto, eu acho que a gente tem que dar o mérito a quem merece, quem vai atrás e 



consegue trazer resultado para o nosso Município temos que divulgar isso, então quero conversar 
com os colegas pra vermos como vamos fazer, se vai esperar só com o valor que está aí, a gente 
também tem essas emendas do Paulo Pimenta e do Senador Paulo Paim estamos esperando chegar 
e quem sabe divulgar por aqui, usar os meus meios pra divulgar, mas também podemos fazer por 
aqui não por ser as minhas mas sou de acordo por todos, porque se vem  seja de quem for tem 

que parabenizar pela conquista, por estar cutucando esses Deputados porque quem não é visto não 
é lembrado. Então parabenizar pelo trabalho de todos, PP que também está lutando por emendas, 
e vamos estudar um jeito e divulgar tudo isso. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA: Volto a esta 
tribuna, para dizer ao meu colega Presidente mas eu não estou questionando agora que divulgue 
de novo essa emenda que nós recebemos do Deputado Alceu, a gente também já fez comentário 
no facebook, colocado no Expresso, mas eu vejo assim uma matéria pequena e eu sei do empenho 
de todos os Vereadores aqui do nosso Município, a respeito de procurar recurso para o nosso 

Município. Não estou falando de nós PMDB, estou falando no geral sei que todos tem conseguido 
bastante recurso para o nosso Município eu acho que a administração teria obrigação de valorizar 
isso, porque se analisar isso de uns anos pra cá o que seria de nosso Município se não fosse essa 
Câmara de Vereadores, essa Casa contribuiu muito com o trabalho dos Vereadores, para o nosso 
Município. As vezes eu vejo gente questionando o salário dos Vereadores, questionando Vereadores 
que ganham 13º salário, e eu sou a favor de que os Vereadores ganhem um salário justo e que 
ganhem um 13º, mas os Vereadores que trabalham, que fazem jus ao seu trabalho e eu tenho 

certeza que os Vereadores de Unistalda fazem jus do que ganham, porque trabalham para o 
Município. Sempre estão viajando em busca de recurso além de irem nos cursos ter aprendizado, 
sempre estão tirando um tempinho pra ir correndo no gabinete de um Deputado, numa Secretaria 
sempre pedindo pelo Município, então deixo essas palavras porque eu sei valorizar o trabalho de 
quem trabalha, a nossa Câmara no geral faz isso.Ver. DIULINDA FERREIRA PIRES: Volto a esta 
tribuna, para reconhecer o excelente trabalho que vem sendo feito pela Secretaria do Meio 
Ambiente e também a Secretaria de Obras,no sentido dos lixos tanto orgânicos como nãoorgânicos. 

A gente vê Municípios que não estão trabalhando em qualidade, melhorias na cidade,não possuem 
lixeiras, o recolhimento para apenas uma vez na semana a exemplo do Capão do Cipó. Nós aqui de 
Unistalda a nossa Prefeitura Municipal junto com nossos gestores se mobilizam e fazem um 
belíssimo trabalho nesse sentido, tanto é que temos muitas lixeiras e vamos ganhar mais lixeiras 
no nosso centro da cidade e em outros lugares que ainda não têm. Agora estamos com essa 
reciclagem eletrônica, reciclagem de TV, geladeira isso nós não tínhamos também nesse caso é 
uma melhoria a mais para os nossos Munícipes, o nosso caminhão de lixo está passando duas 

vezes por semana enfrentando o nosso lixo para Santa Maria. Vemos que o nosso Município está 
muito bem organizado, as vezes depende de nós mesmos separarmos o lixo, se a nossa cidade não 
está mais limpa é porque nós deixamos de fazer a nossa parte,nós devemos contribuir para que a 
nossa cidade seja exemplo em quesito de limpeza e organização. Só uma colocação ao nosso 
colega Ci quando nós chegamos lá na sua festa eu conversei com o colega Beto e disse que ele era 
a pessoa correta pra dizer uma palavra para o Vereador em nosso nome ficamos certo, depois no 
decorrer não sei por que acabamos esquecendo. 

ORDEM DO DIA: ORDEM DO DIA: Processo Legislativo nº 026/2018. Projeto de Lei Executivo nº 
012/2018. ASSUNTO: INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS, NO MUNICÍPIO 
DE UNISTALDA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Autoria: Poder Executivo. Aprovado por 
unanimidade. Processo Legislativo nº 027/2018. Projeto de Lei Executivo nº 013/2018. ASSUNTO: 
ALTERA REDAÇÃO DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 002 E 003, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1998, 
QUE AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNISTALDA A RECEBER DOAÇÃO DE IMÓVEL 
URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Autoria: Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA: Volto a esta tribuna, para 
dar as boas vindas ao Diego e me coloco a disposição,no que precisar estamos aí pronto para 
auxiliar, que Deus abençoe. Agradecer pelo trabalho da assessora Cristiane que desempenhou um 
bom trabalho, que Deus abençoe. Ver. SILVIO BEIILFUS: Volto a esta tribuna, deixar meus 
sentimento a família pela perda do Senhor Ari, era uma pessoa muito conhecida por todos nós, 
exemplo de ensinamentos, aos filhos deixou muita coisa boa. Sobre esse convênio estou torcendo 
muito pra que ele aconteça, só que vejo com muita proximidade essa eleição não sabemos o que 

acontecerá, se o governo será trocado ou será o mesmo, seria bom se tivesse feito antes agora 
será bastante complicado, até esse convenio do transporte escolar é bastante complicado estamos 
em uma espoca em que não se sabe o que acontecerá a partir do dia 1º e eles são bastante 
demorados arrecem estamos lutando aqui e já estive vendo por causa do convenio do transporte 
escolar que está acontecendo aqui em Unistalda, na verdade é a farra do transporte escolar o 
dinheiro que está se levando daqui, do Estado é uma vergonha o que está acontecendo mas é 
bastante complicado essa época nós vamos ter que aguardar e torcer pedir pra que Deus nos ajude 



pra que se consiga fazer alguma coisa. Ver. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA: Volto a esta tribuna, 
para parabenizar a Aldorete por mais uma vez se tornar patroa do CTG e desejar a ela muito 
sucesso e que Deus ilumine o caminho dessa patronagem, posso me dizer colaborador daquele 
CTG, tenho colaborado bastante com ela e desejo que continue sendo a patroa que ela foi no 
mandato passado. Quanto a divulgação do nosso trabalho eu acho também uma ideia boa, porque 

nós já temos a fama de que na fazemos nada e se nós continua trabalhando e buscando recurso e 
não divulgando vamos continuar como alguém que não faz nada, então eu acho muito importante 
que seja divulgado porque senão nunca vão valorizar o que o Vereador faz nesta Casa. Ver. 
DIULINDA FERREIRA PIRES: Volto a esta tribuna, para dar as boas vindas ao Valdo e que tu 
leve a família do Sr. Ari os profundos sentimentos de pesar, que ele sempre foi uma pessoa muito 
assídua no nosso Município. Então leve até a família dele. Dizer aos colegas que o trabalho de uma 
pessoa vai longe e a Aldorete não podia ser diferente, todo mundo reconhece o trabalho ela fez a 

diferença no CTG, então acredito que todos que falem no nome da Aldorete e nos demais que 
fazem parte dessa entidade, as pessoas conhecem o trabalho que é muito valoroso, de repente 
cabe a todos nós o Presidente pode tomar essa liberdade de enviar um ofício de reconhecimento a 
ela o Sr. que já faz parte daquela entidade que conhece o trabalho sério que vem sendo feito, aos 
demais colegas que participam então o meu reconhecimento a Patroa Aldorete. Ver. MOACIR 
NAZARIO: Volto a esta tribuna, falei nas falhas do meu evento pedir desculpas ao Chico que eu 
acabei não citando o nome, mas como diz a Elíbia que com o Chico perto dela fica bem tranquila, 

estava preocupada com as quantidades, mas tu passou tudo certinho. Então muito obrigado Chico e 
desculpa a falha da gente. Quanto a essa situação das emendas aí eu até sugiro aos colegas de 
uma hora agente se reuni e ir lá tirar uma foto com o trator, porque tem o pouquinho de cada um,a 
Bancada Gaúcha que conseguiu essa emenda pra Unistalda,já era ma boa divulgação.Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que 
fosse lavrada a presente ATA. Unistalda, 02 de Julho de 2018. 
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