
 
 

                                  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                           MUNICIPIO DE UNISTALDA 

         CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 
  SESSÃO ORDINARIA                                DATA 09/07/2018                  ATA N° 021/2018 
 
Presidente: MOACIR NAZARIO  
Vice- Presidente: PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA 
 Demais vereadores presentes: Diulinda Ferreira Pires, José Inácio Floriano Viana, José Luiz Souza 
da Silva, José Paulo de Souza Guerra e Silvio Beilffus. 
===========================Nº021============================ 
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 20/2018, aprovadas 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 saudações iniciais, gostaria de agradecer pelo excelente trabalho prestado 
pela Laísa a esta Casa, pelo seu esforço e empenho para nos assessorar da melhor forma possível. 
Da mesma forma dar as boas vindas à Elisângela que tenho certeza que vai desempenhar um ótimo 
trabalho, dizer que estamos todos a disposição, tudo que precisar garanto que todos os colegas 
estarão prontos para auxiliar. Apresentou o seguinte pedido de providencia, que seja feito um 
cascalhamento na estrada que dá acesso na residência do Senhor Volnei Maia. JUSTIFICATIVA: 
Solicito tal pedido, pois nos dias de chuva não há como trafegar. Faço esse pedido porque estive lá 

e é uns 80 metros de barro, não tem como sair se não for puxado dali, acredito não ser um 
trabalho difícil de fazer e realmente está necessitado, vou falar com o Secretário explicar como está 
a situação Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Após saudações inicias, quero iniciar a minha fala 
parabenizando a Escola Álvaro pela festa que realizaram muito bem organizada, estava tudo ótimo. 
Deixar o meu reconhecimento ao Piquete Tropilha Gaviona pelo baile realizado em comemoração 
aos 13 anos dessa entidade, que apesar do frio estava cheio de gente, a comida excelente. Lembrar 
que amanhã é o dia da coleta dos lixos eletrônicos, então avisar o pessoal que coloque esses lixos 

nos pontos de coleta para que seja mandado para o lugar certo e a nossa cidade fique limpa. 
Agradecer a Laísa pelo trabalho prestado a esta Casa, da mesma forma a Janaína por todo esforço 
e empenho para desempenhar o seu trabalho, que Deus abençoe vocês e dizer que as portas desta 
Casa estarão sempre abertas e eu como Vereador e amigo me coloco a disposição sempre para o 
que precisarem. Dar as boas vindas à Elisângela e dizer que possa desempenhar um bom trabalho 
e que com certeza todos estão a disposição para ajudar no que for preciso. Lamentar a nossa 
Seleção Brasileira que acabou desclassificada, vendo no jornal que os caras colocam a boca no 

técnico e nos jogadores,que há muito investimento, mas quem está lá em cima administrando mal 
e porcamente. Ver.PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA-PP: Após saudações iniciais, gostaria 
de agradecer os trabalhos das nossas funcionárias que estão saindo, que Deus abençoe vocês e 
dizer que está Casa está sempre de portas abertas para o que precisarem. Parabenizar o Piquete 
Tropilha Gaviona pelo excelente jantar baile realizado em comemoração aos seus 13 anos, estava 
tudo ótimo e nós mais uma vez estivemos lá ajudando na confecção do jantar. Parabenizar a Igreja 
Quadrangular da Vila Brites que está sendo construída, estivemos lá confeccionando o risoto 

beneficente a esta entidade. Parabenizar a Escola Álvaro Martins pela excelente festa realizada, não 
pude estar presente, mas sei que estava muito boa.Ver. SILVIO BEIILFUS-PP: Após saudações 
inicias, gostaria de parabenizar a todos os envolvidos na Associação de Nazaré, pelo excelente 
trabalho realizado ali, fomos muito bem recepcionados lá, nos sentimos muito bem então deixar o 
meu reconhecimento a este belo trabalho. Deixar também o meu reconhecimento a Janaina e a 
Laísa pelo excelente trabalho prestado, todo esforço para realizar o trabalho da melhor forma, 
ficamos triste quando uma pessoa nos deixa, mas tudo aqui é passageiro assim como nós, fico feliz 

por esse tempo de convivência porque podemos conhecer melhor e mudar o pensamento que 
tínhamos por alguém, no meu caso em relação a Laísa a Janaina eu já conhecia e espero também 
que vocês tenham um pensamento melhor sobre mim. Dar as boas vindas a Elisângela que possa 
realisar um ótimo trabalho e dizer que aqui pode contar com a ajuda de pessoas amigas que estão 
sempre prontas para ajudar.Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES – PP: Após saudações iniciais, 
agradecer a Janaína pelo teu excelente trabalho prestado a nós, sempre dispostas a ajudar, que 
Deus possa te abençoar ricamente teus caminhos, que consiga coisas ótimas por que realmente 



merece. Da mesma forma agradecer a Laísa que em alguns momentos também nos auxiliou, e isso 
mostra que em momento algum vocês se negaram por conta de sigla partidária a ajudar alguém, 
isso sim são atitudes de pessoas politizadas,  podemos ver claramente naquele tempo em que 
estivemos lá naquela peça menor, isso é ótimo e mostra o profissionalismo de vocês e a capacidade 
que vocês tem de conseguir coisas muitos melhore, aqui vocês levam excelentes aprendizagens. 

Dar as boas vindas a Jociele que começa semana que vem e a Elisângela, que Deus abençoe. 
Comunicar que estou ainda encaminhando os papeis para a confecção da certeirinha do idoso, é só 
trazer os documentos e a renda tem que ser de dois salários mínimos no grupo familiar. Estive esta 
semana nas casas populares conversando com o Márcio, as casas estão ficando bem seguras e bem 
bonitas isso me deixa muito feliz, e pelo o que ele disse dentro dos 7 meses já estão prontas, 
porque pensando bem são 30 famílias que irão realizar um sonho então valeu a pena acreditar. 
Parabenizar a Secretária de Desenvolvimento Social a Ruth pelo excelente trabalho realizado com o 

grupo BPC, tive a oportunidade de estar lá juntamente com o colega Tato. Também dizer que 
Graças a Deus a Radio Santiago melhorou a sua sintonia, já fui informada que está muito melhor a 
sua difusão eu havia pedido que a Silvânia enviasse um aviso sobre isso e Graças a Deus já foi 
resolvido. Parabenizar o grupo do Lenço Perfumado em nome da Silvânia, que estarão realizando 
mais uma vez a sua cavalgada que terá início agora no próximo sábado. Ver. JOSÉ INÁCIO 
FLORIANO VIANA-PMDB: Após saudações iniciais, quero agradecer a Laísa pelo excelente 
trabalho prestado a nossa Bancada, esperamos que não seja a ultima vez que esteja aqui e que 

Deus possa abençoar grandemente os teus caminhos. Também a Janaina que está saindo, vamos 
sentir falta, realizou um ótimo trabalho, que Deus abençoe os caminho de vocês. À Elisângela que 
está chegando, seja bem vinda, pode contar comigo e com todos os colegas no que  for preciso. 
Desejar desde já as colegas um bom recesso, que Deus abençoe a todos no que decidirem fazer 
neste período. Sobre o pedido de informação, eu já estava informado quero dizer que alguém falou 
que eu me encarnei na Janaína, até fiquei sabendo que soltaram ela do serviço e isso da o entender 
que alguma coisa não estava certa. Também que a Secretária da Saúde disse que o Vereador Zeca 

nunca fez nenhum projeto e se encarnou na psicóloga, uma pessoa que fala isso deveria procurar 
saber qual é o trabalho de um legislativo aqui dentro, que um deles é fiscalizar e é isso que eu to 
fazendo.VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Após saudações iniciais, sobre as nossas 
funcionárias que estão saindo em especial a Laísa, que Deus te proteja porque tu merece e que 
consiga coisas muito melhores do que já teve aqui, porque tu merece. À Janaina que consiga 
vencer todos os obstáculos, porque tu merece e que vocês retornem aqui até como Vereadoras, 
porque vocês tem capacidade de chegar onde nós chegamos, nós não somos mais que vocês então 

vocês também tem essa capacidade. Parabenizar a Ivete pelo evento no Piquete Tropilha Gaviona, 
estava excelente apesar do frio todo mundo se divertiu, a comida estava muito boa. Parabenizar a 
Associação de Nazaré pelo ótimo evento realizado e que continuem se empenhando cada vez 
mais.ORDEM DO DIA: ORDEM DO DIA: Processo Legislativo nº 028/2018. Projeto de Lei 
Executivo nº 014/2018. ASSUNTO: AUTORIZA O PODER  EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR 
CONVENIO COM O DAER – DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS. Autoria: Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. Processo 

Legislativo nº 029/2018. Projeto de Resolução nº 003/2018. ASSUNTO: NOMEIA COMISSÃO 
REPRESENTATIVA QUE FUNCIONARÁ NO PERÍODO DE RECESSO LEGISLATIVO COMPREENDIDO 
ENTRE 15 A 31 DE JULHO DE 2018. Autoria: Mesa Diretora. Aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL:  Ver. SILVIO BEIILFUS: Volto a esta tribuna, para desejar aos colegas 
um bom recesso, bom trabalho que desejam realizar neste período. Ver. JOSÉ INÁCIO 
FLORIANO VIANA: Volto a esta tribuna, apresentou o seguinte pedido de providencias, que seja 
feito um cascalhamento próximo ao mata burro para a entrada do Sr. Mário na Rua 1º de Maio. 
Ver. DIULINDA FERREIRA PIRES: Volto a esta tribuna, para agradecer mais uma vez aos 
trabalhos da Laísa e da Janaína, desejar tudo de melhor e saibam que sempre serão bem vindas. 
Desejar a todos um bom recesso e dizer que estou de recesso, mas o meu trabalho não para estou 
totalmente a disposição meu celular está sempre ligado.Ver. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA: Volto 
a esta tribuna, para desejar aos colegas um bom recesso, que Deus abençoe. Estou a disposição 
porque estou de recesso da sessão,mas o trabalho não pode parar. Deixar aqui o meu 
reconhecimento a Secretária Ruth pelo trabalho com o grupo BPC.Ver. JOSÉ PAULO SOUZA 

GUERRA: Volto a esta tribuna, dizer a Janaína e a Laísa que lamento por terem que partir, sempre 
prestaram um bom assessoramento a todos. Desejar a todos os colegas um bom recesso, que 
possam fazer da melhor forma o que desejarem. Ver. MOACIR NAZARIO: Volto esta tribuna, para 
pedir a Janaína e a Laísa pela compreensão quando estivemos lá naquele pequeno espaço, também 
pela ajuda na mudança se precisar de algo estamos à disposição para o que precisar.Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que 
fosse lavrada a presente ATA. Unistalda, 09 de Julho 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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