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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 011/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a
leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Ver. JOSE LUIZ SOUZA
DA SILVA-PMDB: Após saudação inicial, quero registrar aqui a minha preocupação com as
estradas do nosso município, porque eles tem andado arrumando as estradas mas eu, várias vezes
tenho comentado nessa tribuna, até as vezes tem se tornado chato isso aí,em mas é a verdade
que a gente tem que falar deles irem em uma localidade fazerem um serviço e verem outro serviço
que tem pra fazer junto com aquele e não fazem, isso gera uma despesa grande para o nosso
município e eu jamais vou parar de bater nisso aí, por mais chato que seja eu acho que a economia
tem que haver além que no nosso município a arrecadação é baixa temos que aprender a
economizar dinheiro e isso aí está sendo desperdício porque se já vão para uma localidade e tem
serviço pra fazer porque que já não fazem tudo, voltem de lá com o serviço pronto pra não tem que
voltar, alguém vai ter que tomar alguma atitude porque descer daqui lá no Itu fazer um serviço e
deixar outro dali 10, 20 metros sem fazer, isso aí vai causar uma despesa grande pro município
andar pra lá e pra cá com as máquinas, ou fica aquele lá pra fazer e não vão mais fazer porque é
longe pra voltar lá então eu tenho batido contra isso aí e vou continuar batendo, a parte Ver.
Diulinda: aonde que seria a estrada colega Ver. Jose Luiz: descendo daqui até o Itu eles vão
patrolando e cruzam por cima de um lugar que tem que arrumar e não arrumam, vão arrumar lá na
frente então eles não fazem o serviço que tem que ser feito eles vão pulando por cima deixando
serviço pra trás eu pra mim só causa despesa pro município.Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRAPMDB: Após saudação inicial, venho a essa tribuna para comentar que já estamos se aproximando
do Dia do Trabalhador, dia 1º de maio e até agora não chegou o projeto do aumento do
funcionalismo, vai chegar o dia da comemoração e não vai ser votado o aumento acho que esse
aumento com certeza vai ser depois e eu acho que isso é injusto porque o trabalhador já devia no
dia 1º já saber quanto vai ganhar, mas eu espero que o aumento do funcionalismo seja bem
significativo que possa ser além do que estão comentando aí então eu veio falar isso, porque é uma
preocupação da gente a respeito do aumento do funcionalismo, tomara que a nossa administração
tenha conhecimento disso que eles precisam ganhar mais mas eu entendo também que se não tiver
o que fazer tem que ser feito não tem como dar esse aumento, mas eu acho que esse Poder
Legislativo tem que ficar atento a isso se por acaso esse aumento for muito pequeno eu acho que
a Câmara de Vereadores tem que ficar atento para que logo não chegue para aprovar projetos para
a contratação de pessoal, criação de Fgs, cargos que vá beneficiar alguém eu acho que isso aí nós
Vereadores temos que ficar atentos, não podemos concordar com um aumento mínimo e logo em
seguida estarmos aprovando vantagem pra alguém que as vezes nem merece, então essa é a
minha opinião não quero dizer que os meus colegas Vereadores tem que seguir isso que eu estou
dizendo o que eu estou falando é o que eu penso, minha opinião, mas eu acho que se Deus quiser
o nosso funcionalismo vai ter um aumento bem significativo e tomara que tudo que estamos
falando aqui seja em vão e não seja preciso a gente continuar falando nisso. Desejo a todos os
trabalhadores, principalmente aos nossos colegas Vereadores, os nossos funcionários desta Casa,
que nesse feriado do Dia do Trabalhador todos nós somos trabalhadores, que a gente possa passar
com saúde, com alegria junto com a família da gente e também que bom que nós, nós quanto
Câmara vamos fazer esse almoço comemorativo, isso aí é um reconhecimento do coleguismo
nosso, da Câmara de Vereadores, eu fico feliz por isso por nós podermos nos reunir, eu sei que

muitas vezes a gente vem a essa tribuna e discute, briga, mas eu sempre estou dizendo que a
briga que a gente trava aqui na tribuna é a respeito do trabalho da gente é a respeito do nosso
interesse político e não da nossa vida particular, da nossa amizade então eu estou sempre deixando
isso bem claro, e tudo aqui que eu achar que tenho que falar a respeito do meu trabalho como
Vereador, defendendo meu partido, defendendo as minha ideias eu vou falar sempre ninguém vai
me calar, mas eu sempre deixo bem claro aqui nessa tribuna, que não tem nada a ver com a nossa
vida pessoal, nossa vida particular as minhas amizades eu conservo e sempre estou pedindo as
vezes quando eu falo alguma coisa aqui que tem uma pessoa do partido que não goste, não
interprete mal porque eu defendo o meu trabalho e as amizades eu nunca misturei com meu
trabalho então que bom que todos nós concordamos em comemorar esse Dia do Trabalhador e
tenho certeza que a gente vai se divertir muito, vai jogar conversa fora e vai passar um momento
bem agradável. Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Após saudação inicial, apresentou o seguinte Pedido
de Providências, que o Poder Executivo Municipal providencie as obras de centralização no final da
rua Amélio Ribeiro na quadra sem calçamento que finaliza em frente a casa de Reinaldo Cogo.
JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, porque com a demarcação realizada em anos anterior pelo
engenheiro da Prefeitura os terrenos avançam em direção a rua, deixando a mesma
descentralizada, impedindo também que a RGE SUL não remova o poste para fora do terreno da
residência de Reinaldo Cogo. Porque como a rua se encontra, o poste ficaria no meio da rua. A
nossa rua foi demarcada a esses tempos pelo engenheiro, como ela era muito larga e todos os
pátios podem avançar para frente inclusive o Sr. Clarinto já fechou o dele, depois o Reinaldo e falta
os outros e inclusive o do Reinaldo ficou dentro do pátio, a gente pedia para a RGE SUL retirar e
nunca vieram acabou que ficou dentro do pátio, agora esses dias causalmente eles estavam
começando a fazer os trabalhos e ia continuar dentro da linha da cerca e ainda bem que a gente
chegou e conseguimos entrar em contato com os caras e aí eles já deixaram fora, mas o do
Reinaldo não foi possível porque se não ficaria bem no meio da rua, então tem que mexer na rua
pra centralizar no local dela mesma. Também quero comentar um pouco da emenda do Senador
Paim de R$ 250.000,00 reais para a retroescavadeira que está sendo já finalizada que se Deus
quiser logo vamos finalizar e comprar e também a do Paulo Pimenta de R$ 150.000,00 para uma
Pick-up 4x4 para a Saúde que também já está bem alinhavada e em seguida será comprada
também. Quero dizer também que na semana passada doei uma lixeira lá para os Pavanelos, na
verdade são duas lixeiras uma para a Escola que tem a reclamação que o pessoal ali daquela
localidade acaba levando todo o lixo para a Escola, então queriam uma lixeira grande, mas achei
melhor duas, uma para a comunidade e outra para a Escola, já está lá só vamos estudar o local que
vamos fixar ela. Aproveito para deixar aqui aos Vereadores, funcionários dessa Casa, Assessores de
Bancadas pelo dia do trabalho, como disse o Vereador Paulinho todos nós temos um trabalho e se
esforça bastante principalmente nós aqui da ponta, os Vereadores, Deputados, Senadores,
Governadores e Presidentes sofrem aqui na ponta então a gente de uma maneira ou outra nós
temos um trabalho e dia 1º é em homenagem a esses trabalhadores que de uma forma ou outra
levam o país nas costas porque sem trabalho não se consegue nada, que seja um dia para todos
vocês, com muita paz pra vocês e para a família e para todos os trabalhadores da nossa nação.
Ver.PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA-PP: Após a saudação inicial, apresentou o seguinte
pedido de providencia, que o Poder Executivo providencie a limpeza (roçada) no posto de saúde na
localidade de Nazaré. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido devido ao fluxo de pessoas que utilizam
deste posto, qual se encontra com a grama alta. Isso aqui é uma reivindicação de um morador que
nos tem ligado e pedido porque se encontra alta a grama no posto de Nazaré, já falei com o Sr.
Zeferino e amanhã já será feita essa limpeza. Quero parabenizar o colega Paulinho que esteve
completando os seus 50 anos que Deus possa abençoar a sua vida, sua família que é uma data
especial, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, sua família que essa data se repita por
muitos anos. Parabenizo antecipadamente todos os funcionários, nós Vereadores que Deus possa
abençoar nos dando força para continuarmos nessa caminhada lutando em prol da nossa
comunidade, cada um na sua área.Verª. ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB: Declinou da
palavra.Ver.SILVIO BEILFUS-PP:Após as saudações iniciais, sobre o meu ponto de vista em
relação ao aumento do funcionalismo que ainda não chegou a esta Casa, estamos ansiosos para
que tenha logo uma direção para que se tenha uma posição final sabemos que é só o Executivo que
tem essa decisão final, mas eu defendo na minha percepção teria que ser dado um aumento
diferenciado, a única forma justa de se fazer algo mais justo seria um aumento por categoria
porque estava calculando pegando o valor do nosso subsídio que é de R$ 2489,06 se for nos dado
4% de reajuste no mês de Maio receberemos R$100,00 reais a mais já quem tem o base de
oitocentos e poucos reais como os nossos operários, dará R$ 32,00 reais de reajuste, então não há
forma de se fazer justiça sem que se pense diferente nessa questão, eu falo de coração que
preferiria ficar com nada de reajuste e que fosse dado um reajuste maior a essas pessoas que

ganham o salário base por mês e eu não vejo assim de onde tirar uma inspiração para sair
trabalhar e prestar um bom trabalho com esse salário, esses quinquênios são valores ilusórios
essas vantagens só servem para completar o salário mínimo então é uma vantagem ilusória e eu
preferiria, de coração, ficar com o meu vencimento da forma que está e que tivesse uns 20% aos
nossos operários. Também deixar aqui um feliz Dia do Trabalho, vamos estar reunidos
comemorando nós todos nos conhecemos aqui e sabemos que cada um de uma forma ou outra
merece ter esse dia do trabalhador para ser comemorado, porque se não existisse as datas a gente
vai deixando pra depois, então eu acho de muita importância que a gente faça isso com o nosso
dinheiro, porque eu sou totalmente contra festa com dinheiro público, mas cada um com um
pouquinho pra nós estarmos juntos como no ano passado, esteve muito bom, nos pronunciamos
sobre o Dia do Trabalhador e saímos dali bem melhor do que entramos, então feliz Dia do
Trabalhador a todas as gurias e aos colegas. Como o colega Paulinho falou nós sabemos que a
nossa divergência partidária, nosso ideal político não é o mesmo olhamos com olhos diferentes,
mas me sinto muito feliz em fazer parte de um grupo de pessoas como vocês que são
respeitadores, um com o outro as vezes coisas opostas ao que nós pensamos não são boas de se
ouvir mas sabemos que tem um objetivo final muito bom para cada
munícipe que nós
representamos aqui. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES –PP: Após saudações iniciais, quero
iniciar a minha fala falando sobre a mateada a qual pude me fazer presente e dizer que estava tudo
bem organizado pela administração pública, pelos seus funcionários que estiveram ali também a
participação do PIM, Conselho Tutelar, Sicredi, a Câmara estivemos todos lá, a maioria uma boa
parte esteve presente e agradecer a Ana Paula que juntamente com o Sr. Tadeu trabalhou bastante
e demais funcionários, para que tudo fosse de uma forma muito bem organizada então agradecer a
todos da administração pública. Estive conversando com o Sr. Tadeu e com a Lia que me passaram
informação que o nosso Muncípio de Unistalda já está incluso na possibilidade de conseguirmos um
trevo lá na saída do trevo de Unistalda e provavelmente irão conseguir esta sendo feito de tudo e
em termos de quesitos estamos aptos, é uma luta constante que nós também estamos para que
isso aconteça. O Prefeito juntamente com a sua equipe está lutando a vários dias para que se
instale um o Banco do Brasil aqui no Município acredito que o Presidente esteve em reunião em que
estiveram aqui o pessoal do Banco, e vem lutando para que se traga bons resultados ao nosso
Município porque um Banco a mais é mais trabalho, mais oportunidades pra quem recebe, pra
quem gasta. Apresentou o seguinte pedido de providencias, que o órgão competente da empresa
CORSAN, providencie o reparo do calçamento na rua Amélio Ribeiro em frente à Mercearia Todo
Dia. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido visto que a equipe da CORSAN esteve aqui no município e
fez o conserto solicitado através do pedido feito na sessão do dia 26 de fevereiro de 2018 na rua
Xandico de Jesus e deixou faltando o conserto em frente a Mercearia Todo o Dia, por esse motivo
solicitamos o reparo no local solicitado. Também quero deixar aqui registrado um feliz Dia dos
Trabalhadores de Unistalda, da administração pública a questão da Prefeitura como a Câmara enfim
todos os trabalhadores do Município de Unistalda, que todos possam passar um dia feliz, agradável,
com saúde, paz que seja um dia de ser comemorado com felicidade, porque quem está trabalhando
hoje diante de tanta dificuldade, de tanto desemprego mesmo tanto um salário baixo a gente sabe
que aqui no nosso Município as pessoas se doam e trabalham com vontade, com carinho quero
agradecer em especial a Silvania, a todas as gurias, redatoras de atas, em nome da Jana agradeço
as demais funcionárias dos outros partidos pelo empenho o qual vocês tem para conosco que
graças a vocês podemos colocar um trabalho bom diante dos nossos pedidos e pedir que Deus no
de uma direção, sabedoria, paciência, muito respeito para tratar os próprios colegas, os
funcionários, para nos fortalecer e nos encaminhar então desejo a todos um abençoado 1º de maio,
fazer com que cada um de nós possa nos doar, mesmo alguns com o salário defasado que Deus de
sabedoria e possa dar o melhor de si que agente possa trabalhar da melhor forma. Ver. GILBERTO
VIANA GONSALVES– PP: Após saudações iniciais, apresentou o seguinte Pedido de Indicação,
que o Poder Executivo estude a possibilidade da descentralização da secretaria de saúde para as
seguintes localidades: Manoel de Freitas, Cantina Vermelha, Juvêncio Machado, Serra do Dico e
Cândida Vargas. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido visto que muitos munícipes reivindicaram por
esse atendimento em suas localidades, pois no período de inverno dificulta sua locomoção,
considerando que muitos são idosos e crianças pequenas. Faço esse pedido de Indicação ao Prefeito
estive conversando com a Secretária da Saúde, acho que tem uma possibilidade dessa
descentralização da Secretaria de Saúde conversei com o Prefeito Municipal e acredito que vá dar
certo esse deslocamento e quem vai ganhar com isso é a comunidade que terão um atendimento
na área da saúde, descentralização com médicos, medicamentos, teste de diabetes, verificação de
pressão arterial então isso é muito importante olhar para nossos munícipes. Deixo minhas
considerações ao Secretário da Administração pela realização da Primeira Mateada da Integração
realizado no dia 20 na Praça Batista Pessota podemos dizer que foi um sucesso muito bem

organizado, na pessoa da Ana Paula que foi quem coordenou todos os trabalhos de maneira
competente. Deixo aqui o reconhecimento a todos os colegas Vereadores, os funcionários desta
Casa desejo um Feliz Dia do Trabalhador que Deus possa abençoar nossas vidas, sabemos que o
dia 1º de maio ele é uma historia marcante, conta-nos a historia que na Iugoslávia tinham um
grupo de trabalhadores com seu salário que não era digno, seus filhos moravam em favelas não
tinham escolas e uma certa ocasião resolveram sair às ruas para reivindicação de um melhor
trabalho e uma melhor qualidade de trabalho, também a jornada de trabalho era muito intensa a
história é que muitos trabalhadores foram mortos pois foram contratados detetives e policiais para
que executassem o serviço os trabalhadores reivindicavam uma melhor qualidade de vida para seus
filhos irem a escola, também os Sindicatos que defendiam os trabalhadores mais tardes eles foram
julgados e condenados com a morte os presidentes dos Sindicatos, então a história de 1º de maio é
sangrenta, temos que refletir pois custou vidas dos trabalhadores foi o governo do Getúlio Vargas
quem implantou o dia 1º de maio no Brasil como o Dia do Trabalho, então deixar nosso
reconhecimento a todos os trabalhadores que saíram para essa conquista para que nós também
pudéssemos fazer parte do Dia do Trabalhador, então Feliz Dia do Trabalho a todos vocês são
muito importantes que Deus abençoe sempre dando inspiração, força e ânimo e sabedoria. Ver.
JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA-PMDB: Após saudação inicial, desejo aqui um Feliz dia do
Trabalhador a todos os colegas Vereadores e funcionários desta Casa e as demais pessoas aonde
chegar essas palavras porque é dessas pessoas que trabalham que nós temos os nosso sustento e
segundo nos diz a Bíblia que feliz daquele que ganha o sustento com o suor do próprio trabalho, eu
me orgulho muito pela minha família que é muito trabalhadora, também o povo de Unistalda que é
um povo lutador então aqui fica os meus agradecimentos e desejar a todos cada vez mais força
para lutar. Também quero falar aqui de um poste que ficou no meio da rua Pedro Coelho, no meio
do calçamento logo adiante de casa, aquele poste de luz não está causando muito perigo devido a
ser uma rua calma, mas está no meio da rua e todos os Vereadores aqui tem conhecimento então
peço mais um reforço, pedir para o Presidente da Câmara pra ver o que podemos fazer sei que já
foi mandado algo para que seja retirado porque aquilo ali está perigando. Ainda quero parabenizar
o colega Paulinho pelo aniversário que tenha muitos anos de vida, muita saúde que é o principal
porque o resto a gente corre atrás, tudo de bom pra ti e tua família, que tu tenha muito êxito na
tua vida. ESPAÇO DE LIDERANÇA: Ver. MOACIR NAZARIO-PT: Volto a esta tribuna, para dizer
que eu concordo com as palavras do Vereador Silvio no sentido do que ganha menos precisaria de
um reajuste maior até porque nos causa a “indiguinação” a desigualdade quando se fala em termos
de salário, renda per capita do nosso país porque que o que mais trabalha ganha menos, aí tem
gente que diz: “ ah, mas fulano estuda tanto”, se tratando aqui de juízes, promotores e delegados
essa classe que está lá em cima e se acham o rei da cocada porque estudou muito, mas quem que
preparou eles, o pobre do professor que esta na sala de aula, quem fez a escola foi o pedreiro,
quem acaba fazendo as ruas pra chegar até o trabalho, quem constrói os carros é sempre o
operário que faz trabalho pesado e quem leva mais vantagem são os grandes e se acham ainda,
como agora com o auxílio moradia dos juízes que tem várias condições e acabam ganhando o
auxílio moradia, quase R$ 7.000,00 reais quantos salários mínimos um coitado tem que trabalhar
para ganhar isso, aí dizem que estudou muito, mas e o jogador de futebol que não estuda nada vai
jogar bola e ganha horrores, acho uma política muito desigual acho que deveria ter um teto se fala
no teto mas com os arranjos acaba ultrapassando tudo, enquanto o professor ganha uma mixaria e
os operários, imagina se o lixeiro não recolhe o lixo, ou os operários que fazem estrada como que
íamos nos locomover, pararia o país então nesse sentido concordo com o Silvio acho que deveria
ter uma política pra quem ganha menos ganhar um aumento maior pra tentar igualar um
pouquinho, quem ganha mais um reajuste menor. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES –PP: Volto
a esta tribuna, para concordar com os colegas que existe uma desigualdade social sem tamanho,
realmente os poderosos que são os nossos políticos, Senadores, Governadores e Deputados
Federais ganham abusivamente enquanto que o trabalhador, aquele que pega no pesado realmente
ganha pouco só que infelizmente é o comentário que a gente faz mas nada acontece de maneira
positiva para que mude essa situação porque isso e a Lei maior e daí dependemos nos nossos
Deputados, Senadores para que modifiquem as Leis e dificilmente eles vão modificar as Leis pra
tirar coisas boas para eles e passar pra quem realmente precisa e merece, então a gente vê que é
uma colocação muito bem feita do meu colega Silvio, um pensamento bem voltado para a nossa
realidade, só que agente vê que dificilmente aqueles a quem interessam de fazer as Leis venham
beneficiar os mais desassistidos aquelas pessoas que mais trabalham, que menos tiveram estudo
eles não fazem então agente fica com essa preocupação de que alguma coisa teria que modificar,
teria que haver uma Lei que modificasse, mas a gente não vê uma expectativa de que eles façam
essa Lei para beneficiar os nossos necessitados. ORDEM DO DIA: Processo Legislativo nº
014/2018. Projeto de Lei Legislativo nº 005/2018. ASSUNTO: ALTERA A REDAÇÃO DOS ART. 9 E 10

DA LEI MUNICIPAL Nº 352, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES DE UNISTALDA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
AUTORIA: Poder Legislativo. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇAO PESSOAL: Ver.JOSE LUIS
SOUZA DA SILVA-PMDB: Volto a essa tribuna, para concordar com as palavras do Ver. Silvio, eu
acho totalmente um absurdo um funcionário trabalhar o mês inteiro pra ganhar novecentos e
poucos reais é triste porque eu sempre analiso a situação dos outros pela minha, eu com R$950,00
reias pra sobreviver teria muita dificuldade porque eu mesmo morando lá fora sempre tive um
básico de R$1500,00 reias e a coisa é apertada, agora me diga na cidade uma pessoa sobreviver
com um salário mínimo é triste, mas como nós temos gente importante na nossa política que só
pensa em si próprio jamais vão pensar nos outros e dificilmente isso vai mudar essa situação, teria
que ter um pouco mais de igualdade. Quero parabenizar pelo Dia do Trabalhador, que Deus
abençoe e dê tudo que vocês perecem. Quero também parabenizar o nosso amigo Paulinho pelo
aniversário, que Deus estenda essa corda por muito tempo pra que tu tenha tempo de viver com
teus netos, tudo que tu queira e que Deus te permita alcançar tudo. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA
GUERRA- PMDB: Volta a essa tribuna, para agradecer aos colegas Vereadores, todos os
funcionários que já me parabenizaram pelo meu aniversário ontem, muito obrigado a todos pelas
palavras, isso é gratificante pra gente receber elogios e eu sei que 50 anos já a gente tem que
agradecer a Deus por esse 50 anos que já passou, então acho que é uma data que, não vou dizer
que já estou velho, mas é meio século então temos que agradecer a Deus por todos esse dias e
anos que a gente viveu e deixar aqui um agradecimento a todos os colegas, aos nosso funcionários
aqui desta Casa que me parabenizaram e acho que aqui nesta Casa eu sou o avô não sei se tem
alguém mais velho que eu, acho que meu colega Zeca, mas eu acho que a gente ainda está em
forma pra trabalhar, dá pra continuar trabalhando e espero também que todos nossos colegas
consigam, os que não tem essa idade ainda, consigam comemorar muitos anos. E também sobre o
aumento do funcionalismo, a respeito do que eu colega Silvio falou isso aí é uma realidade quem
menos trabalha menos ganha isso é triste saber que está funcionando dessa forma, mas é uma
realidade e se a gente pudesse mudar esse cenário tenho certeza que nós quanto Câmara, todos
nos gostaríamos de mudar isso lamento também em saber que aqui no nosso Município o salário
está tão defasado e por a nossa administração não vir pagando o aumento no 1º de janeiro que já
dava uma ajudinha por exemplo hoje mesmo semana que vem já é dia 1º a gente poderia já votar
um aumento esses funcionários de já ganham pouco já ter o aumento e saber o que vão ganhar.
Ver. MOACIR NAZARIO- PT: Volto a essa tribuna, quero agradecer por todos terem aceitado a
nossa confraternização no dia 30, pedir para que todos venham com suas famílias que possamos
passar um excelente dia e como diz o Vereador Paulinho deixar de lado a política, fora do local onde
vai acontecer isso, lá dentro o primeiro que falar isso nós vamos tirar pra fora “a pau”, porque pra
gente comemorar e se divertir ninguém pode estar puxando nada de política porque uma coisinha
já vira um bate boca, nós temos o ano inteiro para discutir política, nas eleições, porque cada um
quer defender o seu, suas ideias, seus partidos e gostaria que todos se esforcem para ir. E sobre
esse poste vou falar com o Gil, pra ver se não foi feito nenhum pedido e daí a gente vai encaminhar
porque realmente ele está bem no meio da rua. Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente
declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que fosse lavrada a presente ATA.
Unistalda, 23 de Abril de 2018.
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