
 
 

                                  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                           MUNICIPIO DE UNISTALDA 

         CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 
  SESSÃO ORDINARIA                                DATA 10/09/2018                  ATA N° 027/2018 
 
Presidente: MOACIR NAZARIO  

Vice- Presidente: ROSELI DA SILVA MARETOLLI 
1ª Secretário:  
2ºSecretário:  
Demais vereadores presentes: Diulinda Ferreira Pires, José Luiz Souza da Silva e Silvio Beilffus. 
===========================Nº027============================ 
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 026/2018, aprovada 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, apresentou o seguinte pedido de providencias que não 
seja feita mais lavagens nos veículos da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação na frente do 
Posto de Saúde. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, pois acredito que este local não é adequado 
para esse fim. Esse pedido estou fazendo porque eu não concordo com essa lavagem de veículos 
em frente ao Posto de Saúde eu acho que nós temos que tomar uma providencia por isso faço esse 
pedido para que o Prefeito como médico deve saber que não é um local adequado pra fazer aquele 
tipo de serviço, então que se analise um novo local  e não quer dizer com isso que eu esteja 
querendo que o pessoal ande com os carros sujos não é isso eles podem lavar mas em outro local, 
eles podem adequar um local para esse tipo de serviço porque de repente eu fazendo esse pedido 
podem pensar que eu esteja exigindo que andem com os carros sujos então que fique bem claro 

que é só o local estou pedindo que mude. Quero parabenizar o pessoal da Cavalgada que estão 
conduzindo a Chama Crioula até nosso Município que vai ter vários pontos até chegar ao nosso 
Município, mas quero desejar a todos que sejam felizes nessa caminhada mais uma vez que Deus 
ilumine cada um desses até em nome da Silvânia que é uma das representantes da Cavalgada 

então deixar o meu desejo de que Deus conduza eles até a Sede do nosso Município.Ver. MOACIR 
NAZARIO- PT: Após saudações inicias, parabenizando o grande evento ali na Associação de 
Funcionários de Unistalda no sábado e deixar aqui o meu reconhecimento aos organizadores, pela 
homenagem que eles fizeram aos Cavalarianos e a todos deixo os meus parabéns e 
reconhecimento por esse trabalho. Também aos nossos Cavalarianos que estão conduzindo a 

Chama até o nosso Município onde a distribuição da Chama foi em Santiago no domingo e vão 
conduzir até o nosso Município se Deus quiser dia 14 estarão chegando aqui, isso é do costume dos 
gaúchos a anos vem se fazendo isso que foi idealizado por Paixão Cortes que nos deixou então 
temos que tentar manter essa tradição, a cada ano esse movimento está crescendo esse ano é 
diferente aqui pra Unistalda, como é perto eu acho que em função dos custos diminuiu um 

pouquinho o número dos cavalarianos eu acho que está em torno de 25 cavalarianos na busca da 
Chama para nosso Município e a gente sempre tem que valorizar as nossas tradições, costumes 
porque ninguém consegue viver bem num futuro se não recordar o passado se nós não soubermos 
do nosso passado e quero deixar  o reconhecimento a administração, a todas as Secretarias que 

dão apoio a essa Cavalgada a Silvânia que é uma das coordenadoras, o Sr. Aldemir esse ano não 
pude participar, mas gosto de participar da Cavalgada quero ir em todos os posos e as paradas 
deles se Deus quiser, mas não pude acompanhar mais de perto e deixar o meu reconhecimento 
porque alguém tem que tomar a frente disso senão as coisas vão se apagando e vai ficando pra 
trás, graças a Deus nosso Município se não me engano estamos na 23º Cavalgada e sempre tem 

quem se interessa a organizar e a conduzir esse evento para que tudo de certo e chegue a Chama 
até o nosso Município. Quero parabenizar a todos os colegas, assessores e funcionários desta Casa 
que na semana passada participaram do desfile do 07 de Setembro que foi realizado no dia 6, 
deixar aqui o agradecimento e reconhecimento a todos que embelezaram essa avenida participando 
desse evento e graças a Deus fomos contemplados com um dia maravilhoso, foi tudo especial não 
deu muito grande como em alguns anos costuma dar bem maior mas foi bonito muito bem 
organizado então deixar aqui o reconhecimento, parabéns a todos que participaram. ROSELI DA 
SILVA MARETOLLI-PMDB: Após saudações iniciais, quero parabenizar a todos que se envolvem 



nas Cavalgadas sabemos que vivemos em tempos difíceis principalmente financeiramente, em crise 
como todos falam, mas sempre há alguém eu me orgulho que participem, que metam a cara e 

façam acontecer a Silvânia que coordenadora dessa Cavalgada assim como todas as associações 
que fazem os carreteiros tradicionais da semana farroupilha então eu desejo que tudo ocorra bem, 
que chegamos lá no dia 20 que termine a semana farroupilha com tudo em ordem. Também quero 
lamentar em tribuna o que aconteceu com o candidato a Presidência Jair Bolsonaro, que sofreu 
essa tentativa de homicídio como é da nossa classe política não podemos deixar passar sem 

comentar, fica aqui o meu repudio não é assim que se resolve as coisas alguém pode dizer que 
quem planta ódio colhe violência, mas não foi assim com a Marieli também não plantou a violência 
e foi morta então não podemos aceitar que isso continue acontecendo, nossa Bandeira do Brasil diz 
Ordem e Progresso e Ordem é o que nós não temos vistos no nosso Brasil, nos precisamos de uma 

mudança radical que não fique em branco isso, tanta gente morre todos os dias e passa em branco 
isso aí nós não podemos aceitar. Ver. SILVIO BEILFUS-PP: Após saudações inicias, deixar o meu 
repúdio a isso que aconteceu, estamos ouvindo agora que quem planta colhe, mas nada justifica  o 
que aconteceu com ele nenhum ser humano pode se achar no direito de fazer isso com o outro 
acho que isso não é justo, isso me entristece saber que o nosso Brasil está passando por isso, 

sabemos que se não for com diálogo com todos decidindo e tomando rumo num sentido só,não vai 
ser uma cabeça só que vai conseguir fazer com que as coisas certas aconteçam, mas nada justifica. 
Ouvindo as palavras do colega Tato, já falei duas vezes com o Secretario fui ver sobre essa questão 
da lavagem na semana passada, vocês não vão me fazendo pedido de providencia eu não gasto 

papel com isso aí, eu tento resolver diretamente com o Secretário até por ser teoricamente do meu 
lado até acho bastante válido para a oposição que não tem essa mesma proximidade que pelo 
menos na teria tem que acontecer então fui ver aquela espuma que corre na beira da estrada, 
então estão vendo lá na escola que tem um poço artesiano, mas fica complicado por conta da 
distancia mas estão procurando e  provavelmente será nos fundos da nossa Secretaria da 

Agricultura, precisa ser feita a lavagem mas não pode ser ali porque nós sabemos que existem 
pessoas com a imunidade muito baixa ali toda hora e não se pode mexer com produto químico ali 
já pararam com aquela pulverização,mas igual não pode ser feito aquilo ali e então estão 
procurando uma solução pra isso aí é válida também essa sua preocupação colega. Parabenizar a 
todos os colegas, funcionários, assessores e estagiários pelo empenho em nosso desfile a gente 
sentia que transcendia alegria aquele orgulho que nós sentíamos de desfilar de demonstrar as 
nossas crianças, nossos alunos das nossas escolas mostrando que é muito importante esse nosso 
patriotismo essa coisa que nos identifica com o lugar onde mora. Também parabenizar em nome do 
Pastor Ezequiel principalmente a comunidade quadrangular da Serra dos Vianas onde estive lá no 
sábado a tarde onde teve um culto maravilhoso, sorteio de alguns brindes passamos a tarde toda lá 
com aquele pessoal, toda comunidade unida e a Igreja que a pouco tempo era só coisa da cabeça 
de alguém já está lá material levantada com suas bases sólidas eu digo sólidas porque antes do 
material foi pensado no espiritual as pessoas estão convictas que são necessários, estão todos 
empenhados vendendo cachorros quentes, vendendo pastel, um doando um balde areia, fazendo 

com que as coisas aconteçam a igreja já está com a cobertura pronta e aquele pessoal está 
mobilizado então quero deixar o meu reconhecimento,minha alegria por poder ter participado e 
passado a tarde lá com eles e o meu sentimento que Deus abençoe quem se envolve lá e que as 
coisas aconteçam da melhor forma. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES – PP: Após saudações 
iniciais, quero iniciar a minha fala comentando sobre o nosso desfile cívico no dia 06 de setembro 

ao qual todos nós estivemos presentes participando, agradecer a todos os organizadores as 
pessoas que estiveram ali participando, pais, alunos, professores, Câmara de Vereadores, 
funcionários, Prefeitura Municipal enfim todos que passaram pelo palanque oficial o nosso 
agradecimento e o nosso reconhecimento porque é desta forma que as coisas acontecem, deu um 

grande evento que a tempo a gente não via em nosso Município o meu agradecimento especial a 
todos. Quero registrar aqui que no dia 04 em que estive participando da Tropeada Artística Cultural 
no CTG Querência do Pau-Ferro eu e o meu colega Vereador Ci também esteve presente e ali a 
gente pode ver a parte da nossa cultura contada pelos professores, alunos aonde foram 
homenageadas pessoas do nosso Município, pessoas já idosas que fizeram parte dessa história, já 

conhecem muitas coisas na pessoa do Sr. Pedro Matos, na pessoa do Sr. Lelo e na pessoa da tia 
Chonita então a todos os envolvidos ali da patronagem, a patroa Aldorete e a todos que se 
envolveram e organizaram e também aos presentes muito obrigado por aquele momento cívico 
aonde ali tivemos um pouco da nossa cultura resgatada através de alunos e professores e de 

alguns mais que se fizeram presente. Quero mais uma vez em nome do Almir Lopes Martins 
parabenizar pela trajetória a qual ele vez em média de 470 km onde 12 Municípios estiveram no 
Coxilha de Ronda da 10ª Região Tradicionalista onde foi feita a divisão da Centelha Farroupilha 
onde os Municípios pegaram a distribuição da chama onde o Aldemir Lopes esteve ali presente, 



pegou a centelha e junto com outros bravos cavalarianos e cavaleiras se direcionaram em direção a 
Unistalda e estão cavalgando neste determinado período  trazendo a Chama Farroupilha para o 

nosso Município, parabenizar a Silvânia que hoje é a Presidente da organização, o Sr. Aldemir 
Lopes que é Vice-Presidente e a gente percebe assim que estão dando continuidade nos nossos 
princípios farroupilhas, como o companheirismo, dignidade e respeito e mantendo a nossa tradição 
gaúcha no nosso Município de Unistalda, então a todos eles quero deixar aqui o meu 
reconhecimento e agradecimento. Apresentou o seguinte pedido de providencia que a Secretaria de 

Obras providencie cascalhamento e patrolamento na estrada que da acesso a localidade do Rincão 
dos Dorneles em direção ao Rincão dos Antolini, Unistalda. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido em 
vista que a referida estrada encontra-se danificada em alguns trechos, devido às fortes chuvas 
abriu alguns valos, dificultando a trafegabilidade de veículos. Por esse motivo solicitamos que a 

Secretaria de Obras providencie patrolamento e cascalhamento na referida estrada. Eu solicitei esse 
pedido até vou fazê-lo pessoalmente também ao Secretario porque a pedido da comunidade do 
Rincão dos Antolini onde disseram que a estrada deles já está se tornando difícil novamente, então 
solicitaram que seja patrolado e cascalhado, mas eu vou falar muito bem com o Secretário e vou 
formalizar porque a gente sabe que o Secretário tem bastante afazeres então muitas vezes a gente 

formaliza porque a gente tira base por nós mesmos porque tem momentos que a gente mesmo 
esquece mas no momento que tu falar com ele e registra-se o oficio fica mais fácil para direcionar 
os trabalhos. ESPAÇO DE LIDERANÇA: Ver. MOACIR NAZARIO: Volto a esta tribuna, quero 
comunicar aos colegas que na semana retrasada e passada eu estive em contato primeiro com o 

gerente o superintendente dos correios regional o Evair aonde a gente encaminhou um ofício pra 
ele questionando sobre o nosso posto de atendimento do Banco do Brasil e casualmente eu falei 
com eles em uma segunda-feira e na terça-feira ele estava aqui,não porque eu falei na terça-feira 
quando a Silvânia foi postar o nosso oficio lá ele estava na Agência dos Correios aí a Silvânia me 
avisou fui até lá falar com ele, entregamos em mãos o oficio a ele já havíamos mandado por e-

mail, o qual se mostrou muito interessado, me pediu também que antes de eu falar com ele já 
havia falado com o gerente do Banco do Brasil e me pediu para reforçar com o Beto, então nessa 
semana a gente mandou para o Beto também um ofício já temos ali o recebido dele também 
bastante interessado e essa tramitação tem que andar paralelamente, tanto do Banco do Brasil 
quanto dos Correios então as duas tem que chegarem juntas lá em cima nos superiores deles,  
então a gente vai acompanhar de perto vamos fazer bastante pressão porque como eu questionei 
eles a instalação está toda pronta e isso o próprio superintendente dos Correios que é um novo que 
assumiu agora pouco ele verificou ali nos Correios, ele viu que está tudo realmente, só uma 
questãozinha no cofre e uma grade em uma porta que falta,mas o resto está tudo sobre controle 
disse que está bem então é um bom sinal então a gente vai acompanhar de perto isso e se Deus 
quiser vamos ter êxito. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Ver. JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA: Volto a esta 
tribuna, sobre o que o Vereador Silvio falou de eu ter feito o pedido protocolado, mas eu quero te 
dizer Vereador que eu também fui atrás deles para tentar uma solução para aquela lavagem de 
veículos ali na frente do Posto e a pedido deles que eu estou protocolando esse pedido, não é por 

eu ser na oposição eu quero deixar bem claro eu prefiro também ir lá pedir para eles fazerem as 
coisas do que protocolar pedido, só que alguém que eu procurei me pediu que eu protocolasse esse 
pedido, por este motivo o fiz não por eu ser da oposição que vou estar pressionando alguma coisa 
eu fui também procurar solução e alguém me pediu que protocolasse. SILVIO BEILFUS-PP: Volto 
a esta tribuna, para dizer que estamos entendidos colega jamais serei contra, o que quis dizer que 

eu no meu caso teoricamente eu tenho que ter mais possibilidade com o Secretario, mas é muito 
importante que sejam feitos esse pedidos formalmente inclusive na semana passada questionaram 
os moradores do Rincão dos Dorneles falei sobre patrolamento daquela estrada tem alguns lugares 
que tem bastante buraco o Secretario me prometeu disse que a patrola havia ficado lá tinha feito a 

estrada do Rincão dos Vianas e ia para lá, mas ele me prometeu e não cumpriu não estou sabendo 
porque e espero que seja útil esse pedido o meu interesse é que as coisas aconteçam. Deixar 
registrado nessa tribuna duas perdas que nós tivemos aqui no nosso Município nesse final de 
semana o Sr. Nascimento e Sr. Marino dos Pavanelos, dois munícipes que simples da maneira deles 
escolheram ter sua família aqui conosco e nos deixam que Deus ilumine a família deles. Verª. 

DIULINDA FERREIRA PIRES: Volto a esta tribuna, para dar votos de pesar aos familiares do 
Sr.Marino da Srª. Alda. Também dizer ao colega que as vezes os nossos munícipes pedem para um 
colega e para outro e as vezes a gente nem sabem que eles pediram para os dois que é o caso do 
colega Silvio eu nem sabia que alguém havia solicitado esse pedido,talvez nem seja as mesma 

pessoas e nós como somos pagos pelo povo nós temos que fazer a nossa função e o importante é 
que a gente consiga resolver a situação, sei do seu empenho colega que o senhor sempre é bem 
empenhado com aquela região ali e com certeza se o Sr. Zeferino prometeu ele irá fazer também 
pelo seu pedido provavelmente porque eu sei do seu empenho, só que eu nem sabia e o pessoal 



pede a gente tem que formalizar e solicitar o pedido,mas acredito sim que o Sr. Zeferino vá fazer 
ontem me informei parece que quebrou uma patrola talvez seja esse o empecilho. Nada mais 

havendo a tratar, o Senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que 
fosse lavrada a presente ATA. Unistalda, 10 de Setembro de 2018. 
 

 
Ver. MOACIR NAZÁRIO                     Ver. GILBERTO VIANA GONSALVES 

Presidente                                             1º Secretario 
 
 

Ver. PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA                      RAFAELA CADAVAL 

2º Secretario                                       Assessora Legislativa 
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