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Presidente: MOACIR NAZARIO  
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Diulinda Ferreira Pires 

===========================Nº031============================ 

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 da Ata nº 30/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a 

leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA 

GUERRA- MDB: Declinou da palavra. Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Após saudações inicias, sobre 

a audiência pública que se realizou aqui com o gerente da Corsan, o André que com a 

Superintendente regional que foi para tratar cobre o saneamento básico do nosso município e sobre 

a contratação da Corsan para firmar convenio com a Corsan para que seja desenvolvida aqui em 

nosso Município o plano de saneamento básico e aplicá-lo, foi uma audiência bem importante no 

ano passado nós já tivemos aquelas audiências públicas para que fosse realizado o nosso plano de 

saneamento básico e até o engenheiro André parabenizou bastante o nosso gestor e o nosso 

Município por já estar com o plano praticamente concluído, o prazo é até 2019 isso é uma Lei 

Federal que exige que os Municípios tenham esse plano e se Deus quiser estando tudo concluído ele 

vai abrir bons horizontes para nós, porque lembro de quando estávamos com o Governo Federal eu 

já tentando junto com o Ministério da Cidade um caminhão daqueles que compacta o lixo e estava 

tudo bem encaminhado até que chegou em um departamento e a mulher me fez a seguinte 

pergunta, se nós tínhamos o plano de saneamento básico e eu disse não ai foi dito para esquecer 

tudo, enquanto o Município não estiver com o plano de saneamento básico não se consegue esse 

caminhão e tantas outras coisas que esbarra aí por não ter esse plano então com esse plano nós 

vamos ter bons resultados aqui. Quero deixar registrado que hoje é o dia da Lei do Ventre Livre 

também conhecida como a Lei Rio Branco essa Lei foi promulgada em 28 de setembro de 1871, 

essa Lei do Ventre Livre é referente as escravas que a partir desta data criada pela Princesa Isabel, 

as crianças que nascessem das escravas seriam “livres”, então eles seriam criados por alguma 

família até os 21 anos e a partir dessa data eles seriam “livres” então se comemora hoje essa 

data,não da pra acreditar que no passado o negro era tratado como um objeto de venda, se fazia o 

comercio de um ser humano então graças a Deus que as coisas foram mudando hoje ainda existe 

algum preconceito, alguma discriminação mas graças a Deus a Sociedade está se dando conta do 

erro que cometeu no passado e isso está se dando conta, queria deixar isso registrado. Ver. 

PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA -PP: Após saudações iniciais, sobre a audiência pública 

acontecida essa semana na Câmara sobre a Corsan e sobre o plano de saneamento básico sendo 

que o Município de Unistalda é um dos primeiros a estar bem encaminhando esse plano do 

saneamento básico e estando pronto esse plano é algo muito importante para o nosso Município 

também na questão de conseguir recursos e é algo que já está bem encaminhado o próprio 

engenheiro parabenizou a Administração Pública aonde muitos ainda nem começaram a fazer ainda  

e Unistalda está bem adiantada então quero deixar aqui o meu reconhecimento ao nosso Prefeito 

Municipal pois está se preocupando e assim que tudo estiver pronto também estaremos 

trabalhando em prol da comunidade buscando recursos até mesmo esse caminhão pois muitas 

coisas dependem desse plano e tenho certeza que a partir disso aí pronto vai vir muitas coisas para 

o nosso Município.Verª.ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB: Declinou da palavra. Ver. 

SILVIO BEILFUS-PP: Após saudações iniciais, sobre a nossa reta final das nossas campanhas 

políticas, parte dessa decisão será dada agora do próximo dia 07 então ressaltar aos colegas a 

importância dessa reta final e a importância da nossa conscientização da importância dessa decisão 

que é muito difícil de se tomar acho que é o pior momento que nós vivemos,mas alguma coisa tem 

que ser feita então quero deixar aqui registrado aqui nessa tribuna o meu pedido e que Deus 



abençoe e coloque nas nossas mãos a melhor decisão que seja escolhida a pessoa mais capaz para 

pelo menos tentar tirar o nosso país da situação que está. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES – 

PP: Após saudações iniciais, sobre a audiência pública a qual estivemos no dia 26 aqui nesta Casa 

Legislativa com o pessoal da Corsan onde tivemos a presença do engenheiro o Senhor André 

Finamor, o gerente geral Joel Bonfim e a Senhora Néia aonde foi colocado a questão do plano de 

saneamento básico de Unistalda a quantas andas e no decorrer na fala a gente pode perceber a 

qualidade do plano do nosso Município o qual foi bem elaborado está bem completo é um dos 

municípios mais completos o plano de saneamento básico foi o de Unistalda, alguns colegas podem 

lembrar que nós tivemos várias audiências públicas em alguns determinados locais onde a 

comunidade se fez presente, cada um contribuía com a sua sugestão e eu acredito que o Poder 

Executivo na pessoa do Prefeito e seus funcionários a partir daí fizeram o plano,um dos melhores 

planos eles disseram, foi o do município de Unistalda e no decorrer da fala surgiu a questão de 

quando falta luz nós tínhamos sugeridos para que tivesse aqui na Corsan  um gerador para que o 

Município de Unistalda não ficasse sem água e ele disse que um gerador jamais seria possível nos 

Municípios pequenos e alguns outros mas deveria ter um reservatório de água e daí a gente 

colocou a questão do nosso reservatório que já foi solicitado no bairro Bertoldo Trindade e eles 

falaram que é possível dar andamento e o Prefeito também falou na ocasião após a reunião que iria 

acionar o Sr. Fontanella Secretário da Administração que seja providenciada a documentação legal 

do terreno que foi doado pelo nosso Vice-Prefeito e a partir então da legalidade do terreno vai ser 

feito uma caixa com reservatório no nosso Município de Unistalda então a nossa reunião foi bem 

válida e a gente fica bem feliz porque a partir daí os horizontes do Município de Unistalda vão se 

abrir após que ocorra a situação do saneamento básico no Município de Unistalda. Apresentou o 

seguinte pedido de providencias, que a Secretaria de obras providencie cascalhamento em alguns 

trechos da estrada que dá acesso a localidade de Cândida Vargas, 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. Por ser uma estrada 

de bastante trafegabilidade onde passa transporte escolar é que pedimos o devido reparo. Então 

eles já andaram fazendo porem devido as fortes chuvas não perdoam nenhuma estrada então por 

isso essa solicitação. Também quero registrar que ainda estou encaminhando as carteirinhas do 

idoso e as pessoas idosas acima de 60 anos que tiverem interesse é só me procurar e trazer uma 

foto 3x4, Xerox do CPF e RG, R$ 30,00 reais e essa carteirinha vai dar oportunidade para quem for 

viajar no ônibus por 2 anos então se for do interesse de alguém estou a disposição para continuar 

fazendo esse trabalho. Quero registrar que ontem a Silvânia, a nossa Diretora geral esteve de 

aniversário então quero deixar aqui o nosso reconhecimento e agradecimento pelo trabalho feito 

por ela e dizer que Deus abençoe com muita saúde, paz, luz e energias positivas para continuar nos 

auxiliando nesse Poder Legislativo.  Ver. GILBERTO VIANA GONSALVES-PP: Após saudações 

iniciais, venho nessa oportunidade fazer um pedido que seja feito o reparo na parada da Serra do 

Dico, alguns Munícipes vieram me pedir, pois tem uma grande necessidade doa alunos que 

esperam o ônibus escolar. Quero também me associar às palavras do colega Silvio, desejar a todos 

os colegas um bom trabalho nesta reta final das campanhas que estamos todos envolvidos e 

aproveitar as redes sociais pedir aos nossos Munícipes que olhem as pessoas que direcionam 

recursos para o nosso Município e possam parabenizar todos independente de siglas partidárias, 

mas sim aos que tem um olhar para Unistalda porque quem ganha com isso é a nossa população e 

a nossa retribuição é através desse trabalho que estamos procurando passar a nossa comunidade. 

VER. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA- PMDB: Declinou da palavra.  . JOSÉ LUIZ SOUZA DA 

SILVA- PMDB: Após saudações especiais, venho a essa tribuna porque eu me preocupo muito com 

as estradas dos nossos Municípios faz um pedido a pouco que fosse feito alguns reparos no Itu 

Mirim hoje procurei o Secretário de Obras, ele me passou que já estão sendo tomada as 

providencias  tanto na estrada do Itu Mirim quanto nas outras que há necessidade de fazer alguns 

reparos e me prometeu que vai fazer de tudo para que seja feito esses concertos para que a 

população tenha mais tranquilidade ao trafegar nessas estradas, pois tem estradas que estão 

bastante danificadas,muito buraco principalmente no Itu Mirim onde já está se aproximando da 

colheita  o pessoal tem que ter condição de exportar sua safra, a planta também está chegando 

tem um bastante movimento de caminhão carregando adubo, calcário enfim produtos para usarem 

na lavoura então precisa das estradas, acredito que o Secretário vai resolver essa situação. Estive 

nas nossas Casas Populares e em conversa com o Márcio ele está preocupado com a falta da água e 

da luz que ainda não foi providenciada, fui até a Prefeitura para falar com o engenheiro e não 

encontrei ele mas falei com o Vice-Prefeito ele me passou que já está sendo providenciado tudo que 

e que em breve será resolvido esse problema. Quanto a preocupação do colega Beto e colega Silvio 

com a reta final das eleições também sou preocupado torço para que o que ganhe tome a atitude 

de fazer uma reforma política porque na realidade a gente sente vergonha de assistir as campanhas 



na televisão porque ninguém se responsabiliza por ato nenhum, ninguém é culpado dos erros que 

acontecem é um jogando para o outro, não se vê proposta concreta o povo esta desanimado de 

votar por causa dessa maneira de fazer política, enquanto não houver uma reforma política vai ser 

complicado alguém vai ter que entrar lá e tomar as providencias necessárias e que se apresente 

propostas concretas e não criticar passado, pois vi em uma propaganda o pessoa criticando o 

Fernando Henrique que já faz não sei quantos anos que já saiu de lá, ao invés de pensar no futuro 

do nosso País. ESPAÇO DE LIDERANÇA: Ver. MOACIR NAZÁRIO: Volto a esta tribuna, quero 

manifestar a minha vontade e desejo que os eleitores tenham consciência do seu voto nessas 

eleições e que escolham as pessoas que veem maior capacidade, mais transparência, mais 

honestidade porque cobram tanto dos políticos, mas o eleitor precisa fazer a sua parte ele tem que 

saber escolher, tem que ir as urnas e participar do processo porque senão depois não pode 

reclamar, porque o eleitor que não dá o seu voto não tem uma escolha ele não pode reclamar 

porque ele não está contribuindo para o sistema, então é muito importante,nós estamos em uma 

democracia e todos são livres para votar em quem achar melhor e quero compartilhar também das 

palavras do Beto, tem que observar muito bem os parlamentares que trouxeram  recursos para o 

nosso Município levaram voto daqui mas também contribuíram e nunca esquecer que não viraram 

as costas para nós, porque se a gente aqui não tiver esse apoio tanto do Estadual quanto do 

Federal nós não conseguimos trazer recursos para o nosso Município porque tem parlamentares 

que ganham voto aqui e nunca mais lembram do nosso Município, então tem que observar bem 

isso, pesquisar, observar que já trouxeram porque os que já trouxeram vão continuar trazendo, 

agora os que não trouxeram não vão trazer, então era essa mensagem que queria passar 

aproveitando as redes sociais e que a nossa sessão agora será transmitida ao vivo ajudando a 

divulgar os nossos trabalhos. ORDEM DO DIA: Processo Legislativo nº 036/2018. Projeto de Lei 

Executivo nº 020/2018. ASSUNTO: ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 373 DE 2018 QUE INSTITUI O 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS, NO MUNICÍPIO DE UNISTALDA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Autoria: Poder Executivo Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: 

Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES: Volto a esta tribuna, para falar aos nossos colegas sobre a 

nossa saúde a qual a gente não pode cansar de dizer a qualidade que temos aqui no Município no 

quesito saúde, a gente conversa com pessoas de outras regiões e a gente percebe que muitas 

pessoas veem de Santiago, São Borja, das cidades vizinhas para consultas no nosso Município 

aonde são feitas inúmeras consultas mensais e dizer que Unistalda é um lugar onde eles pegam 

tudo que a região pode oferecer nossa equipe da saúde é qualificada, comprometida com o povo 

unistaldense e eles buscam todos os recursos, a exemplo, esse mês a funcionária Cleonice 

conseguiu para o Município de Unistalda algumas ressonâncias alem do consegue,tem um programa 

que abre um dia e a pessoa tem que ficar cuidando porque o que sobre de grandes Municípios 

veem para os pequenos e temos que estar atentos e o nosso Município de Unistalda está atento e 

conseguiu algumas ressonâncias então as mais urgentes vão ser sanadas 8 ressonâncias 

provavelmente nesse mês, então a toda equipe de saúde, o Prefeito Municipal, aqueles que estão 

me assistindo sabe do que estou falando porque Unistalda realmente é um município que a nossa 

saúde procura fazer e dar o melhor de si para os nossos Munícipes então o meu reconhecimento e 

agradecimento e que continue com essa estrutura, essa vontade de trabalhar, dando o melhor de si 

a todos que ali procuram. Ver. MOACIR NAZARIO: Volto a esta tribuna, para dizer que na sessão 

passada eu fiz um pedido de providencias em relação a parada na Esquina do Itacurubi que fica 

localizada na frente da residência do Sr. Antonio e do Sr. Kide, entrei em contato com o Denit na 

essa semana para estudar a possibilidade e falei com o engenheiro Frederico que já conhecido ele 

até foi um dos que autorizou aparada ali na frente do Renato e ele me disse que é bem possível  

ele me disse que a hora que forem remover a gente vai dar uma olhada,tentar colocar mais longe 

da estrada possível,não pode ficar muito em cima mas se não houver como ela pode ficar bem na 

beirada como foi feito na frente do Renato pois é bem pertinho do Estado então ele disse que é 

permitido e temos que melhorar a vida dos usuários então falei com o Sr. Tadeu ele vai dar uma 

olhada para que seja removida e melhorada essa parada para aquela comunidade pois faz muito 

tempo que elespedem. Ver. SILVIO BEILFUSS: Volto a esta tribuna, sobre a audiência pública 

sobre o nosso saneamento básico, fico contente em saber que nosso Município é um dos que está 

mais adiantado com a parte do projeto que seja feito esse convenio que tenha o saneamento básico 

em nosso Município, mas também fico triste na parte de só ouvir falar em saneamento básico às 

vésperas das eleições, saneamento básico nós aqui não temos um problema muito grave temos 

algumas coisas que nos preocupam, mas principalmente essa fossas entupidas mas no geral não é 

algo muito grave perto do que vimos nas grandes cidades, então fico feliz por nosso Município estar 

caminhando diante disso, fico triste por ter presenciado passar sempre 4 anos para se falar em 

saneamento básico, pode ter sido coincidência mas falam agora e depois esquecem, falam em 

prazo, espero que se concretizem mas não acredito que seja um período curto,mas fico feliz por 



estarmos adiantado imagina quem esta atrás. Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente 

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

Unistalda, 28 de Setembro de 2018. 
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