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===========================Nº028============================ 

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 027/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a 

leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. VER. JOSÉ INÁCIO 

FLORIANO VIANA- PMDB: Após saudações iniciais, quero falar sobre a nossa Semana 

Farroupilha, as promoções que muitas entidades já fizeram onde me fiz presente na Associação  

da Cantina então parabenizar aquela associação pelo desempenho deles, pela recepção de todos 

que se fizeram presente naquele lugar em nome do Tato que é nosso colega aqui que é daquela 

associação então sinta-se parabenizado juntamente com aquela comunidade, sempre bem 

organizado a comida estava excelente e ao colega Chico que fez a janta naquele local sempre 

presente nas preparações das comidas também quero deixar aqui o reconhecimento ao teu 

trabalho que foi muito bem feito, também na Associação de funcionários quero parabenizar o Cabo 

Véio e a diretoria dele também pela recepção a gente sabe que é muito bem autorizado e deixar a 

eles o meu reconhecimento e a todos que fizeram aquela janta ali para o pessoal. Também quero 

desejar aos meus colegas que seja uma Semana Farroupilha de muito êxito, que todos se divirtam, 

que seja uma semana de festa, que não haja nada de grave igual aconteceu nas outras passadas e 

desejar a todos que Deus esteja com todos nós. Quero fazer um relato aqui de que hoje eu estou 

completando 30 anos de casado e estou esperando o presente, se algum colega aí quiser me 

agraciar com alguma coisa estou esperando até o final do mês. VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA 

SILVA- PMDB: Após saudações iniciais, apresentou o seguinte pedido de providencias que seja 

feito um patrolamento e um cascalhamento na estrada que dá acesso ao Itu Mirim. JUSTIFICATIVA: 

Solicito tal pedido, porque tem muitos buracos e a estrada encontra-se em péssimas condições de 

trafegabilidade. Estou fazendo esse pedido porque tem trechos da estrada que dá acesso ao Itu 

Mirim aqui da entrada da Lagoa do Junco até o Itu Mirim lá em baixo tem trechos que está ficando 

péssimo de andar, concordo que a chuva em excesso causa problemas nas estradas, volto também 

a deixar aqui a minha preocupação com isso acho que deveria de preparar as estradas para dia de 

chuva também não adianta nós apenas reclamarmos do tempo e não preparar para a chuva 

sabemos que tem tempo bom e tem chuvarada a estrada só está sendo preparada para tempo seco 

quando é chuva não se pensa de tirar água da estrada que eu venho pedindo aqui nesta Casa,a 

cada sessão eu estou brigando por causa disso e até agora ninguém tomou uma providencia ainda. 

Quero também aqui dar os parabéns a quem já promoveu os eventos da Semana Farroupilha, 

começando pelo CTG no dia 14 realizou um baita evento, dia 15 lá na Cantina também foi 

maravilhoso o evento, no dia 16 ali na Associação de Funcionários também muito bom estão todos 

de parabéns e quero pedir a Deus que permita para que continue assim que se tenha sucesso nos 

eventos que ainda faltam que hoje é no Ginásio de Esporte que é da Escola João Aquino, amanhã 

dia 18 no Piquete Tropilha Gaviona então peço para que o povo participe porque esta boa a 

Semana Farroupilha muito bem organizada e desejar a todos que consiga realizar tudo como 

planejado. VER. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após saudações iniciais, quero começar 

parabenizando o nosso Presidente pelo galpão crioulo que ele montou aqui na nossa Casa eu achei 

muito lindo, já vi umas quantas obras feitas pelo Senhor não só nessa área aqui, mas em outras 

áreas e lhe admiro pelo seu trabalho, fazer esse trabalho aqui ficou de fundamento lhe parabenizo 

ficou muito lindo mesmo e eu acho que a nossa Casa como é a Casa do povo eu acho que esse 

galpão ficou o canal para fazer parte do nosso Poder Legislativo, então parabéns por essa iniciativa 

de montar essa Casa do Gaúcho aqui no nosso Poder Legislativo. E falando em Semana Farroupilha 



eu ainda não pude participar por motivos meus mas se Deus quiser nesse resto de Semana 

Farroupilha consiga participar, mas eu quero deixar o meu reconhecimento a todas as Associações, 

CTG a todas as entidades do nosso Município que estão promovendo as suas festividades com a 

Semana Farroupilha eu sei que para organizar um carreteiro desses dá trabalho e todas entidades 

eu sei que tem pessoas capacitadas para que os eventos saiam perfeitamente e eu ouvi falar de 

todos que já foram promovidos no nosso Município que estavam todos ótimos, então o meu 

reconhecimento a todas as patronagens dessas entidades que estão promovendo as suas 

festividades farroupilha. Também não posso deixar de lado e parabenizar em nome do Almir Lopes 

que foi o cara que trouxe a centelha da Chama Crioula até o nosso Município ele venho até o 

Coxilha de Ronda e ali o grupo de cavaleiros do nosso Município conduziram até aqui então quero 

deixar aqui o meu reconhecimento também ao Almir e a toda a comitiva que fez parte dessa 

cavalgada para que essa Chama Crioula chegasse até Unistalda, em nome da Silvânia eu também 

quero deixar meus parabéns a equipe de apoio que a gente sabe que não tem cavalgada sem ter 

uma boa equipe de apoio eu como falei não participei, mas é por motivos meus eu sempre sou 

parceiro dessa turma da Cavalgada da Semana Farroupilha, então quero deixar aqui meus 

parabéns a todos que se envolveram em trazer a Chama Crioula até o nosso Município de 

Unistalda, sei que ainda falta um pouco pra findar essa Semana Farroupilha e eu quero deixar aqui 

o meu desejo de que tudo ocorra na normalidade como está ocorrendo até agora e que todos 

possam se divertir, festejar e comemorar junto com suas famílias e amigos o meu desejo é que 

tudo isso ocorra até o dia 20, o término da nossa Semana Farroupilha. Ver. MOACIR NAZARIO- 

PT: Após saudações inicias, quero iniciar minha fala agradecendo e parabenizando a todas as 

entidades que fizeram já os seus eventos como o CTG que iniciou na abertura da farroupilha aqui 

no nosso Município no dia 14, a Cantina no dia 15, Associação dos Funcionários que foi ontem e 

hoje na Escola como já foi dito, amanhã no Piquete Tropilha Gaviona então todos estão de 

parabéns é um carreteiro melhor que o outro o Chico que acaba pondo esses temperos nas panelas 

por aí, nesses galpões então deixar aqui o reconhecimento porque a gente sabe que não é fácil 

organizar um evento, tem dado uns eventos bem grandes em todas as entidades, mas a comida 

sempre excelente, a organização a recepção sempre muito boa então agradecer também a Deus 

por permitir que seja esse clima de harmonia, agradecer as palavras do Vereador Paulinho, 

agradecer as meninas que me ajudaram foi ideia delas e a gente foi criando e saiu isso tudo aí que 

vocês estão vendo porque alguém que tem que fazer porque ninguém vive sem resgatar o passado, 

não que vamos viver deles, mas sempre nos espelhar nele para se ter um futuro brilhante eu gosto 

bastante da tradição e como esse ano o tema é o Tropeirismo então surgiu a ideia de fazer o 

Rancho do Tropeiro que com certeza eles vão passar por aqui e nós vamos hospedá-los ali. Sobre 

aquela moção que nós fizemos aqui em repúdio a MP 884 é a questão da água, enviamos para 

Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal e essa mensagem 

que o Beto leu ali já é uma resposta do Senador Paulo Paim que na mesma hora que ele recebeu 

ele já se pronunciou que inclusive no dia 06 ele já fez um pronunciamento em tribuna que se 

depender dele ele vai totalmente contra essa medida provisória aí, se depender dele lá no Senado e 

mais alguns Senadores eles são totalmente contra, porque o caminho disso aí que ele enxerga é a 

privatização e tudo que nós não queremos é que privatize a nossa água que é um bem comum, um 

bem de todos então nós não podemos de maneira alguma deixar que seja privatizada temos que 

nós movimentar e sempre estar atuando em favor da nossa comunidade do melhor para nós. Dizer 

que na semana passada nós tivemos a entrega aqui na Câmara a entrega de 300 kg de mel para 

Unistalda onde a Secretária da Educação recebeu, esse ano eles fizeram diferente a empresa do 

mel juntamente com a Associação do mel através do Presidente Alexandre eles entregaram 

diretamente para a Secretária da Educação e então será feita a distribuição para as entidades que 

ela achar necessário, daí vai fazer essa distribuição até ficou aqui e vai pegar na semana que vem, 

essa empresa deixou seu histórico para os colegas que quiserem saber mais sobre ela está todos os 

dados ali eles estão se instalando em Santiago vão começar o corte para fazer cavacos dessa 

floresta que nós temos aí, para vender as industrias de energia elétrica, secadores para fornos e 

então deixar aqui o agradecimento a Associação do Mel e a essa empresa também por esses 300 kg 

de mel que eles sempre doam ao nosso Município que vai ser destinados a essas entidades aí. Ver. 

PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA -PP: Após saudações iniciais, agradecer as palavras dos 

colegas a respeito da minha pessoa que nós estamos aí com algumas entidades fazendo os 

carreteiros e como já foi falado está sendo de casa cheia todos os eventos. Agradecer ao nosso 

colega Vereador Ci pelo belíssimo Rancho do Tropeiro, ficou bonito parabéns a equipe os 

funcionários que também ajudaram que Deus poça abençoar. Veio aqui também como Vice-

Presidente do Círculo de Pais e Mestres da Escola João Aquino convidar aos colegas, funcionários 

para o carreteiro de hoje a noite, deixei as panelas já meio prontas lá e volto pra nós aprontarmos 

então faço um convite a todos vocês Vereadores e funcionários pra quem puder se fazer presente 



ali compartilhar conosco do carreteiro da Escola João Aquino. Gostaria de agradecer a coordenação 

da 23ª Cavalgada da Chama Crioula, em nome da Silvânia o Sr. Aldemir Lopes que confiaram na 

minha pessoa de ser Cozinheiro Oficial da Cavalgada e pra mim foi um privilégio de estar 

juntamente acompanhando esta equipe e agradecer pela confiança na minha pessoa, também na 

Associação da Cantina Vermelha em nome do Tato também o reconhecimento pela confiança de 

estar lá ajudando a realizar o carreteiro, ensopado e feijão os demais acompanhamentos onde 

também teve casa cheia pra nós é uma alegria, também agradecer pela confiança, também o CTG 

Querência do Pau-Ferro todos os eventos em si, só o da Associação não pude estar presente mas 

sei que teve casa cheia então muito obrigado a todas as entidades que tem confiado e também 

agradecer a eles que Deus possa abençoar.  Verª.ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB: 

Declinou da palavra. Ver. SILVIO BEILFUS-PP: Declinou da palavra. Verª. DIULINDA 

FERREIRA PIRES – PP: Após saudações iniciais, quero iniciar a minha fala também falando sobre 

a nossa Semana Farroupilha que no dia 14 nós estivemos ali em frente ao Palanque Oficial da 

Prefeitura Municipal recebendo os nossos Cavalarianos que estiveram durante vários dias 

representando o nosso Município de Unistalda, agradecer na pessoa do Sr. Almir Lopes que desde a 

cidade de Iraí esteve trazendo a centelha farroupilha até Santiago e se manteve juntamente com o 

grupo dos Cavalarianos que vieram até Unistalda, agradecer também na pessoa do Aldemir 

Coordenador dessa Cavalgada ,a Silvânia Vice-Coordenadora, agredecer também o Sr.João que a 

partir de Santiago conduziu a Centelha Farroupilha até o Município de Unistalda e na pessoa do Sr. 

Lelo que era o mais antigo de todos os Cavalarianos até a Geovana que era a prendinha mais nova 

que fazia parte dessa trajetória de trazer a Centelha Farroupilha até o Município de Unistalda, 

também não podemos deixar de agradecer a acolhida aonde foram feitos os posos na pessoa da 

Ivete ali em Manoel de Freitas no Tropilha Gaviona, no Rancho Galles onde foram recebidos pelo 

Valmor e sua família, na fazendo do falecido Eloi onde fomos bem recebidos pela Cláudia pelo seu 

esposo por todos os seus familiares e na Cantina Vermelha aonde os Cavalarianos foram todos 

acolhidos e ali se sentiram bem até chegar no nosso Município de Unistalda, quero dizer que o mês 

de Setembro é muito importante porque pra nós é o nosso Carnaval gaúcho no mês de Setembro 

então dizer a esses Cavalheiros que se mantenha sempre viva no nosso tradicionalismo porque 

graças a eles que a gente pode continuar comemorando e enfim cada dia que passa muda algun 

gaúchos,mas sempre tem alguém que conduza que faça essa função de manter o tradicionalismo 

vivo, também teria que falar no seu Almezi Lopes que por este ano não pode se fazer presente que 

é um taura que sempre acompanhou essa Semana Farroupilha, o Daltro uma pessoa que sempre 

esteve presente representando muito bem, então não poderia esquecer dessas pessoa, mas 

agradecer imensamente a essas pessoas que fizeram parte como o Vereador Chico que esteve lá 

juntamente fazendo almoço, bolo frito enfim a equipe de apoio que se fez presente e em especial o 

Coordenador e a Vice-Coordenadora da Cavalgada porque foram as pessoas que, se deu tudo certo 

a gente não pode esquecer que tem o dedo deles porque se desse qualquer coisa de errado eram 

eles que iam ser culpados então a gente agradece de coração o trabalho deles e dizemos que foi 

um momento muito especial, também quero dizer que os nossos Cavalarianos foram 

homenageados ali no CTG Querência do Pau-Ferro pela Patroa Aldorete e os demais representantes 

daquela entidade e a gente agradece tudo que vem sendo feito ali uma equipe boa, que trabalha 

que mostra resultado aonde esteve presente também a rádio Verdes Pampas fazendo programa ao 

vivo, então a gente fica bem feliz porque as coisas acontecem com a construção de várias ideias e 

pensamentos e essa 23ª Cavalgada não poderia ser diferente das demais graças a Deus tudo bem 

organizado e um movimento tradicionalista assim que deixa uma marca muito profunda e muito 

boa em nosso Município, também agradecer ao Prefeito que é ele que dá todo o aporte para que 

essa Cavalgada aconteça, mantendo a alimentação enfim dando um suporte uma assessoria para 

que o nosso tradicionalismo mantenha-se vivo e que a nossa história de mantenha no Município de 

Unistalda e que Deus abençoe a todos que possa ser uma semana de alegria, o meu 

reconhecimento a todas as entidades que estão promovendo os seus eventos a gente muitas vezes 

não pode se fazer presente em todas,mas a gente valoriza muito o trabalho de cada entidade,das 

escolas, dos CTGs enfim que todos possam ter seu bailes bem organizados, que todos possamos 

estar juntos neste fogo que não simboliza somente o fogo farroupilha,mas que simboliza também o 

tradicionalismo, a claridade, fraternidade,união, igualdade entre os povos que Deus possa fortalecer 

essa chama da fé como se fosse a chama do amor em cada coração, a gente possa distribuir coisas 

boas para os nossos semelhantes, então que essa chama mantenha-se viva no coração de cada um 

de nós e que o nosso tradicionalismo continue sempre em pé que parece mentira mas o nosso 

estado foi uma das pessoas que tiveram que lutar para mantermos viva essa igualdade, para que a 

gente conquistasse o nosso espaço então vamos manter sempre viva essa chama do nosso 

tradicionalismo em nosso Município e em todas as demais querências. Ver. GILBERTO VIANA 

GONSALVES-PP: Declinou da palavra. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. JOSÉ LUIZ SOUZA DA 



SILVA: Volto a esta tribuna, para dar parabéns ao Vereador Ci pela montagem do Rancho do 

Tropeiro que ficou muito bem organizado.Quero também parabenizar o Chiquinho por ser o 

cozinheiro da Semana Farroupilha, que até se eu engordar alguns quilos a culpa é dele, mas tudo 

bem. Quero parabenizar o Zeca pelos 30 anos de casado que isso aí é um grande exemplo e te 

desejar que dure mais uns 40, 50 anos que vocês consigam aturar um ao outro. Sobre as palavras 

da colega Diulinda dizendo que o Rio Grande foi um dos que teve que pelear para manter a 

tradição, tem momento que a gente não quer falar as coisas mas tem que falar a gente sabe da 

luta que foi e hoje nós temos leis aí que estão acabando com a nossa tradição que é esse negócio 

de exame de mormo que tem que fazer, pagar um horror de dinheiro sendo que não tem nada 

comprovado que tivesse problema no Rio Grande do Sul, está acabando de novo com a nossa 

tradição isso aí alguma coisa teria que ser feito para resolver,da maneira que eu estou vendo se 

seguir desse jeito vai acabar de novo a tradição do Rio Grande do Sul porque cada dia diminui um 

eito acho que seria momento de tomar alguma providencia. VER. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA: 

Volto a esta tribuna, para dizer que é uma verdade verdadeira porque agora dia 20 nós já vamos 

ter um exemplo aqui no nosso Município do tamanho do desfile e isso só se torna pequeno o desfile 

por este motivo de ter que fazer exames nos cavalos, sem exames não tem como transportar, não 

tem como chegar até a sede do nosso Município, eu tenho certeza que se não existisse esses 

exames tenho certeza que o nosso desfile gaúcho do dia 20 de Setembro seria um sucesso muito 

maior, porque teria muito mais cavaleiro desfilando. Vim aqui também para parabenizar o meu 

colega Zeca por esses 30 anos de casado, sabemos que 30 anos já é bastante uma união com 

trinta anos já dá para se considerar boa e desejo colega Zeca que seja duradoura para sempre, 

mas quero lhe dizer assim, que o presente que o senhor falou aqui eu acho que temos que dar 

 para a Dona Teresa por ter lhe aguentado todo esse tempo, brincadeira colega é merecedor de 

presente, brincamos aqui porque estamos entre conhecidos,mas é o meu desejo que vocês possam 

continuar para o resto da vida juntos,porque não tem nada mais importante do que a família, do 

que a união. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES: Volto a esta tribuna, para agradecer a nossa 

valorosa Brigada Militar que esteve presente no dia 14 ali também auxiliando os nossos 

Cavalarianos até chegar ao nosso Município então acho que não poderia deixar de fazer esse 

comentário. Parabenizar o colega Zeca que Deus abençoe e dure mais trinta anos e que haja 

sempre harmonia, respeito e delicadeza entre o casal. Também falar ao colega Ci que hoje eu 

cheguei aqui na Câmara e defrontei-me com essa valoroso trabalho aqui,me chamou atenção 

muito bem feito, organizado e sei que foi o seu dedo e das meninas e meninos que aqui trabalham 

então toda a equipe está de parabéns ficou um trabalho lindo, até comentei com ele que seria 

digno de cobrar um cachê quem quisesse tirar foto ali is ter que pagar algum de tão bonito que 

ficou, parabéns a todos que organizaram. VER. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA: Volto a esta 

tribuna, para agradecer os colegas que me desejaram mais 30, 40 anos de casados e eu também 

quero agradecer a minha família, minha esposa como disse o colega por ter me aturado até agora 

e espero que ela aguente mais esses 30 anos, então quero agradecer a Deus por esse tempo e 

quanto ao presente sabem que isso aí é brincadeira eu já ganhei um presente de Deus que é o 

meu casal de filhos e a gente tem é a família e pedi pra Deus que continue nos dano saúde que é o 

principal e o resto a gente vai levando. Ver. MOACIR NAZÁRIO:  Volto a esta tribuna, quero 

deixar ao colega Zeca os parabéns e desejar bastante felicidade para vocês, que continue essa 

trajetória juntos aí que se Deus quiser o nosso País o nosso planeta precisa disso da união das 

famílias, isso é muito importante pra nós é  o que está faltando, eu acho que a razão da violência 

no nosso País é a desestruturação das famílias, a falta de união, paciência enfim o valor familiar 

enquanto não houver essa valorização da família vai ser complicado, então que isso sirva de 

exemplo e que Deus abençoe muito mais anos juntos, parabéns pela sua família como o Senhor 

disse aqui um casal de filhos maravilhoso só bons exemplos. Sobre a questão do mormo e as 

exigências a prova disso é a Cavalgada que deu pequena também em função disso que alem de ser 

caro tem os tempos certos para fazer os exames então tudo atrapalha é lamentável e preocupante 

que com a falta de Paixão Cortes eu não sei o que vai virar o nosso tradicionalismo porque o MTG 

eu digo pra vocês é um rebusque eles só querem valores, só contabilizam eu fui Patrão do CTG na 

época nós ficamos 2 anos sem filiar ao MTG, quando criado ficou-se dois anos filiados e depois que 

eu assumi desfiliei daí o Sr. Elizeu que era o Coordenador  queria tirar a placa do CTG porque não 

éramos filiados e não conseguiu tirar porque não é obrigado a ser filiado, então é um rebusque 

enquanto está pagando nunca participaram do CTG e o dia que patrocinaram alguma coisa aqui em 

Unistalda patrocinaram baile no ginásio e não no CTG. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 

presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada a presente 

ATA. Unistalda, 17 de Setembro de 2018. 
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