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===========================Nº023============================ 

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 022/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a 

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

MARQUES DE OLIVEIRA-PP: Após saudação inicial, quero iniciar a minha fala parabenizando a 

todos os pais pela passagem do seu dia no domingo passado, que Deus possa abençoar a todos. 

Queremos também parabenizar a Mariza Viana e demais integrantes da comunidade da Associação 

Januário Viana que vieram proporcionando um almoço em alusão ao dia dos pais, onde foi inovador 

tivemos lá um culto de ação de graças em homenagem ao dia dos pais, tivemos o Vereador Beto 

celebrando aquele culto, então é um ato novo ali e queremos parabenizar essa Associação por ter 

dado o inicial então que Deus possa abençoar a Mariza e demais integrantes daquela Associação, 

parabenizar o Vereador Beto que proporcionou o culto em ação de graças na noite de ontem onde 

eu e o Vereador Zeca estivemos ali e estivemos ali confraternizando então parabéns pelo teu  

trabalho naquela comunidade. Trago aqui alguns dados da Secretaria de Saúde referente aos 

atendimentos do mês de Julho, que foram prestados 1427 atendimentos o qual desses 1096 foram 

consultas médicas, isso mostra a qualidade que temos na nossa Secretaria de Saúde que está 

sempre trabalhando em prol da nossa comunidade e todo esse relatório que temos aqui em mãos é 

baseado no servidor e este é destinado direto ao Estado, então não tem nada de “ah, isso aí é só 

no papel”, tem tudo no servidor o próprio prontuário já é feito no sistema nada mais é a mão, em 

questão das vacinas todas as metas foram atingidas 100% e até ultrapassaram esta porcentagem, 

febre amarela: 152,38%, gripe: 118,62%, vip: 161,90%, pentavalente: 152,38%, meningocócica: 

152,38%, pneumocócica 10: 123,81%, tríplice viral: 133,33% e rotavírus: 133,3 3% essas 

porcentagens alcançaram tal valor devido que toda pessoa que chegar ali na unidade solicitando a 

vacina não pode ser negado. Eu trago aqui também ao Vereador Paulinho o relatório dos médicos 

que o Senhor esteve agora pouco fotografando o quadro de médicos, eu trago em mãos ao Senhor 

este relatório dos médicos que atendem, quais os dias assinado pela Secretária e o momento que o 

Senhor tiver qualquer dúvida pode chegar nela que com certeza será bem atendido. ROSELI DA 

SILVA MARETOLLI-PMDB: Após saudações iniciais, venho a esta tribuna para dizer aos colegas 

que recebi, depois de mais de dois meses finalmente chegou a resposta do meu pedido de 

informação do dia 28 de maio, quero dizer que algumas perguntas que fiz não foram respondidas, 

mas fico feliz que pelo menos chegou aqui, eles ainda estão vendo o que irão fazer com a creche 

mas eu fico na torcida que isso se resolva o mais rápido possível porque faz falta para algumas 

mães apesar da nossa cidade não ter muitos empregos algumas mães que trabalham a creche faz 

falta, não tem onde deixar os seus filhos e tendo que pagar alem de receberem pouco ter que 

pagar uma pessoa para ficar responsável pelo seu filho aí também continua difícil eu fico na 

expectativa e também peço um pouco mais de respeito e consideração com esta Casa e com nós 

Vereadores por parte da Administração Municipal, como nós temos as nossas prerrogativas aqui, 

quantas vezes, os colegas estão de testemunhas, chega projetos com urgência nós sempre 

fazemos o possível para ir a votação assim que dá, também não podemos votar de qualquer jeito 

temos que estudar o projeto pois somos responsável por nossos atos,mas assim como nós damos o 

nosso melhor aqui eles também poderiam não deixar mais de dois meses um pedido de informação 

tão simples para chegar a resposta aqui na Câmara, então eu peço mais consideração da nossa 

Administração Municipal para que não fique nas gavetas os nossos pedidos de informações. Ver. 

SILVIO BEILFUS-PP: Após saudações inicias, quero começar deixando os meus parabéns a todos 



os pais gosto de esperar passar a data, já tiveram alguns comentários na sessão passada, mas eu 

gosto de esperar a data para que seja falado sobre isso então meus parabéns a todos os pais desta 

Casa e com uma alegria muito grande todos são pais e são exemplares  tenho essa visão e me 

espelho em cada um de vocês pelo o que são e o que representam aos filhos de vocês então eu 

digo que me espelho inclusive as mães aqui porque somos todos abençoados por sermos 

pais.Também falar um pouco da alegria que eu sinto de chegar esta resposta desse pedido de 

informação que a colega Roséli fez, não concordo com isso estou sempre falando eu não sou 

obrigado a concordar ou deixar de concordar, não concordo com essa demora o prazo todos nós 

sabemos que é 15 dias não tem justificativa para se extrapolar esse prazo e eu acredito que se tem 

alguma coisa que ainda não se está bem clara tem que ser refeito este pedido de informação,mas 

pelo menos as coisas estão andando um pouco e com essa chegada aí já deu uma melhorada. 

Também do mesmo jeito que estou sempre fazendo cobranças aqui deixar o meu reconhecimento a 

Administração Municipal pelo incentivo que foi dado nesse ano principalmente ao esporte com todo 

o jeito que as administrações estão por aí o nosso Município conseguiu investir um pouco, deixar 

um pouco de dinheiro para ser colocado nessa parte do transporte dos nossos atletas que nos 

representaram muito bem em Santiago, onde fomos convidados pela liga Santiaguense para 

participar de um torneio sub 17 então os nossos meninos aqui foram muito bem, perderam 

somente a final com 12 times fomos para a final, por pouco coisa do jogo mesmo não saímos 

campeões, o torneio livre de futsal também fomos as semi-finais na sexta-feira o filho do colega 

Paulinho representa muito bem essa equipe também e então nós estamos cheios de orgulho por 

sabermos que temos gente capacitada para nos representar e também fazer esse reconhecimento a 

Administração de deixar um dinheiro para essa parte esse incentivo nem que seja no transporte 

defendemos bastante essa bandeira do esporte e acreditamos que é a solução para muitos 

problemas dos nossos jovens. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES – PP: Após saudações iniciais, 

quero iniciar a minha parabenizando os irmãos Lopes no nome do Sr. Almir e do Sr. Almesi que o 

Almir está representando o nosso Município foi até cidade de Iraí buscara Chama Farroupilha e está 

conduzindo esta centelha por vários dias estarão andando até chegar no Município de Unistalda 

então que Deus abençoe e proteja a trajetória deste bravo guerreiro que mais uma vez representa 

muito bem o nosso Município e o Amelsi estava com o pé na estrada pronto para conduzir a 

centelha junto mas quebrou um tornozelo e por motivos particulares não pode se fazer presente, 

mas a gente entende e agradece ele de qualquer forma porque ele sempre esteve presente e por 

motivo de doença não pode neste momento. Quero dizer a comunidade que graças a Deus as 

nossas casas populares do interior estão em andamento a gente agradece, alguns diziam que não 

seriam construídas e graças a Deus está em pleno andamento acredito que as famílias estão felizes 

e a gente também porque se realiza o sonho deles. Gostaria de falar neste momento enquanto se 

fala na saúde ouvindo o que o colega Vereador Chico falou a respeito de mil e poucas consultas que 

temos em nosso Município isso nos prova que o nosso Município está muito bem no quesito saúde 

temos atendimento de qualidade em nosso Município sendo este pequeno e acredito que nos 

Municípios da região nenhum presta tanto atendimento em termos de consulta quanto o nosso 

Município. Quando o nosso colega Vereador Paulinho na semana passada se reportou dizendo que o 

Prefeito Municipal havia feito uma redução de carga horária dos médicos para se beneficiar eu 

posso dizer ao colega que não é verdade, acredito que o Senhor retrate-se nesse microfone e possa 

dizer que o Senhor errou quando se pronunciou que o Prefeito reduziu a carga horária dos médicos 

para se beneficiar é uma inverdade da sua parte o mínimo que o Senhor deve fazer é dizer que se 

equivocou, se enganou porque na verdade o Prefeito reduziu o horário dos médicos clínico gerais e 

algum outro mas não do ESF que é ao qual ele pertence que o dia que ele voltar a trabalhar terá 

que trabalhar 40 horas semanais.Também dizer que em nosso Município como talvez em nenhum 

outro os médicos cumpram a carga horária, dificilmente eles cumprem a carga horárias nós temos 

esse retorno em consultas médicas, em atendimentos então gostaria de deixar bem claro ao colega 

que quando se fala da nossa Saúde o nosso Município tem privilégio graças a Deus em ter uma 

saúde de qualidade que os demais Municípios da região não tem isso posso afirmar e com certeza 

os Munícipes veem isso, que Unistalda tem uma saúde de qualidade e dizer mais ao Vereador 

Paulinho que busque se informar quando o Senhor vá falar de coisas particulares o nosso Prefeito 

uma pessoa séria, idônea, responsável, correta e tenha certeza que ele não vai estar falando coisas 

que não condiz com a realidade e nesse caso o Senhor Vereador faltou com a verdade, disse uma 

inverdade perante os colegas Vereadores. Desejo a todos os que tenham passado um bom dia dos 

pais. Ver. GILBERTO VIANA GONSALVES– PP:  Após saudações inicias, quero deixar o meu 

agradecimento na pessoa do Sr.Vani que é o Vice Presidente da Associação Januário Viana pelo 

trabalho prestado com o excelente almoço aos Pais no domingo, brindes que foram distribuídos 

pela organização sabemos que isso dá trabalho da quebra cabeça para fazer um evento como 

aquele, somente pessoas de qualidade pessoas que entendem como lidar, a pessoa do Sr.Vani e 



Srª. Mariza para fazer um trabalho como foi feito ali na nossa Associação Januário Viana 

juntamente com o nosso trabalho ali na Serra dos Viana com a Igreja nos viemos trabalhando de 

uma forma procurando mostrar para a humanidade que existe uma solução para as nossas 

comunidades, para as famílias para as pessoas que estão sendo muitas das vezes destruídas por 

falta de palavras, de conhecimento, de sabedoria de Deus então estamos buscando trazer esse 

ensinamento para as pessoas, onde sábado a tarde tivemos um batismo em água acredito que 

tinha quase 200 pessoas em volta daquele açude prestigiando o nosso trabalho que é feito para 

Deus,o Apóstolo Paulo quando pregava o evangelho ele dizia: “Se eu anuncio o evangelho eu não 

tenho do que me gloria porque é me imposta uma obrigação e ai de mim se não anunciar o 

evangelho”, então estamos ali prestando esse trabalho para Deus, fazendo com alegria e a obra de 

Deus está crescendo muito naquele lugar. Apresentou o seguinte pedido de providencias, que seja 

providenciada troca do poste de luz em frente da residência do Senhor Seney Garcia Viana. 

Conforme conta de consumo em anexo. JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido devido que o poste se 

encontra podre.Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA-PMDB: Após saudações iniciais, quero 

falar aqui do trabalho da Mariza e do Professor Vani que é o Vice-Presidente da Associação pelo 

trabalho desempenhado lá, na pessoa do Beto que é o Pregador responsável por falar do evangelho 

lá e também agradecer ao Chiquinho que está sempre presente fazendo o almoço de excelente 

qualidade, então quero aqui deixar ao Sr. Vani e a Mariza um reconhecimento pelo trabalho de 

vocês e as vezes a gente conversa sobre a pessoa da Mariza as vezes enxergam ela dizem que já 

querem se esconder porque sabem que ela vem pedir, mas ela pede não pra se beneficiar ela não 

cobra nada pra fazer isso, almoço pra pais, mães e crianças nada pra reembolso tudo pra reunir o 

pessoal, então não é nada para arrecadar lucro, é pra Associação então deixar os parabéns aí pra 

vocês. Ao Beto deixo o meu reconhecimento pelo trabalho de ontem a noite que teve um excelente 

culto onde a gente se fez presente o colega Chiquinho também estava pregando a palavra e quero 

dizer que eu sou uma pessoa que gosto muito do evangelho, faz anos que frequento a igreja não 

sou batizado mas gosto muito e tenho certeza que enquanto eu for vivo vou estar junto sempre 

que puder porque eu gosto, então deixar o meu reconhecimento pelo teu trabalho, estava ótimo 

com a igreja lotada com mais de 130 pessoas adultas fora as crianças e quero dizer para todos que 

no meu pensamento só perde quem não vai nessas coisas porque a gente estando aí a gente se 

diverte, troca ideia e ouve a palavra de Deus e quero deixar os meus reconhecimentos pelo teu 

trabalho e que Deus te conserve a frente daquela Igreja por um monte de tempo. VER. JOSÉ LUIZ 

SOUZA DA SILVA- PMDB: Após saudações iniciais, apresentou o seguinte pedido de providencia, 

que seja feito patrolamento e cascalhamento na estrada que dá acesso a estrada do Senhor 

Roberto Carloto na localidade do Itu Mirim. Justificativa: Solicito tal pedido, pois a estrada está em 

péssimas condições de trafegabilidade. Estou refazendo este pedido, a algum tempo atrás já havia 

feito recebi informação que as máquinas haviam descido lá arrumar a estrada e agora esses dias 

estive naquela localidade e notei que a estrada está do mesmo jeito ou pior do que quando eu fiz o 

primeiro pedido,estiveram no local colocaram uma carga de cascalho era pra voltar mas até hoje 

não voltaram então volto a esta tribuna dizer que deveria haver mais organização na Secretaria de 

Obras do nosso Município porque não há possibilidade de ir em uma localidade começar um serviço 

e não terminar gera muita despesa para o município. Escutando atento a fala do Vereador Chico 

que falou sobre o quadro dos médicos ali do posto que o Paulinho andou fotografando não fui lá 

para analisar isso mas me chamou atenção que naquele quadro notei que só tem o horário dos 

psicólogos e porque que dos médicos não colocam também para o povo saber, seria bom isso aí. 

Quanto ao que a colega Diulinda falou que o Prefeito não fez o projeto para beneficiar-se reduzindo 

a carga horária dos médicos, eu concordo com ele que não faz mesmo só que de qualquer forma 

naquela mesma criação daquele projeto de redução da hora ele criou um FG que talvez mais tarde 

ele venha se beneficiar daquilo ali, um FG de R$ 3000,00 reais que futuramente esse dinheiro vai 

cair na conta dele e vai ser beneficiado sim. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Após 

saudações iniciais, quero nesta tribuna falar a respeito do que eu comentei na sessão passada, 

quero lhe dizer Vereadora Diulinda que essa semana eu fui atrás me informei a respeito do que 

comentei porque o projeto que foi votado nesta Casa não era bem claro, mas a informação que eu 

tive é verdade a Senhora tem razão verdade verdadeira, não atinge ao Prefeito eu me equivoquei 

nas minhas palavras mesmo e eu tenho que falar porque a gente tem que ser justo e eu falei uma 

coisa que eu não tinha conhecimento e eu fui atrás me informei e é realidade não atinge ao Prefeito 

Ribeiro, mas não deixa de ser a classe beneficiada com o projeto que foi votado nesta Casa porque 

reduziu a carga horária dos nossos médicos e foi mantido o mesmo valor do salário então diminuiu 

o trabalho, mas o salário continua o mesmo eu conversando com o nosso Assessor Jurídico antes 

da sessão disse que isso é legal e pode, mas eu vejo isso que acaba beneficiando porque diminui o 

trabalho, mas se mantém o mesmo salário. Quero dizer ao meu colega Chico que não sei por que 

ele se espantou ou alguém da Secretaria da Saúde se espantou de eu ir lá na Secretaria e 



fotografar o mural onde esta a carga horária dos profissionais da saúde eu acho que aquele mural 

ali é público e por ser público está bem na porta pra qualquer pessoa fazer isso até tenho um ofício 

em mãos uma resposta do nosso Prefeito que o ano passado eu mandei perguntar para ele o turno 

de trabalho dos profissionais da área da saúde e ele me respondeu que estava no mural, então 

quer dizer que eu não vejo porque o espanto do Vereador de um Vereador ir a uma Secretaria e 

fotografar um quadro que é público eu acho Vereador Chico,não sei, não sei o porque disso não 

tem maldade nenhuma é só pra saber os turnos de trabalhos até simplesmente para informar uma 

pessoa que queira vir consulta então acho que simplesmente eu acho que o Senhor se equivocou 

em se manifestar daquela forma. Apresentou o seguinte pedido de informação, que informe a 

relação nominal do quadro de médicos contratados e efetivos do Poder Executivo. Qual a carga 

horária desses profissionais. Qual o turno de trabalho desses médicos. JUSTIFICATIVA: Solicito tal 

informação para assim ficarmos melhor informados do quadro de nossos profissionais da saúde, 

para assim melhor informar nossos munícipes. Eu fiz ano passado esse mesmo pedido de 

informação e o nosso Prefeito mandou a resposta dizendo que estavam em adequação porque 

haviam feito a contratação dos médicos e não tinham os turnos de trabalho então estou fazendo 

um novo pedido e tenho certeza que no prazo ele vai me mandar a informação e simplesmente é 

pra eu ficar melhor informado para assim informar o trabalho dos médicos da nossa Secretaria de 

Saúde. Quero deixar aqui os meus parabéns à Associação Januário Viana em nome do professor 

Vani e da Mariza e ao resto da diretoria pelo o almoço que eles promoveram lá pelo dia dos pais, 

gostaria muito de me fazer presente, mas motivo de uma forte gripe não pude participar soube que 

estava perfeito, estava muito bom. Parabenizo o Vereador Beto pela parte que ele faz naquela 

Associação também com palavras de oração e digo que pessoas como a Mariza, professor Vani e 

toda a diretoria a gente tem sempre como o meu colega Zeca falou, as vezes a gente dispara da 

Mariza mas acho que a gente não pode fazer isso temos que incentivar e ajudar pois são pessoas 

que se doam sem ganhar nada, trabalham sem ganhar nada sem ter benefício nenhum e estão lá 

com aquela Associação em pé e sempre quando a gente chega é bem acolhido como na outras 

também, então deixar aqui o meu reconhecimento à Associação Januário Viana. Ver. MOACIR 

NAZARIO- PT: Após saudações inicias, quero dizer que estou bastante feliz por chegar segunda-

feira e saber que todos os pais que a gente conhece passaram bem esse dia dos pais com seus 

familiares, filhos e esposas e dos colegas aqui também saber que estão todos bem. Deixar aqui 

também o meu reconhecimento à Associação Januário Viana em nome do Sr. Vani e da Mariza que 

estão sempre envolvidos, pelo trabalho que realizam naquela comunidade, não pude me fazer 

presente dessa vez sempre que posso eu vou, sei do envolvimento de vocês e reconheço esse 

trabalho aqui que é muito bonito eu sempre digo que o homem não basta só passar por aqui ele 

tem que deixar uma marca e isso aí é uma marca que fica registrada por muito tempo. Ao Beto 

Viana também deixo os reconhecimentos pelo trabalho que faz e sempre que posso estou presente 

e já disse em outras vezes que admiro muito seu trabalho o Senhor dá exemplo e prova disso é que 

a cada dia aquela Igreja tem mais membros e cada vez que a gente vai lá o número de 

participantes é maior porque no mundo de hoje se ninguém se envolvesse com esse trabalho o que 

seria da nossa comunidade se ninguém se dedicasse a isso eu não sei o que seria da humanidade 

então eu reconheço e deixo os parabéns a vocês. Quero deixar aqui os parabéns pelo dia do 

Advogado que se não me engano foi no sábado e o dia do Estudante também, deixar a todos os 

Advogados os parabéns por essa profissão que a gente sabe que não é fácil e também aos 

estudantes pelo dia deles. Em algumas sessões aqui passadas já pedi por duas vezes e até pensei 

em fazer hoje de novo, mas eu vou falar primeiro com o Zeferino e lá com o pessoal da Prefeitura 

para que pintem novamente as faixas de segurança da nossa cidade aqui na frente esta apagada e 

principalmente na frente dos portões da Escola Estadual não se enxerga mais a faixa,então antes 

de renovar este pedido que já é o segundo que eu fiz antes de fazer o terceiro eu vou falar com 

eles, se não for atendido eu vou renovar de novo até porque se Deus o livre acontecer uma coisa 

não seja dito que ninguém enxergou, não, faz tempo que a gente está vendo só não está sendo 

atendido. Quero dizer aos colegas que quanto a esses pedidos de informações nos demos uma 

reforçada ao Executivo e vamos fazer um documento mandando para lá para que se tenha mais 

atenção com os nossos pedidos principalmente os pedidos de informação que qualquer cidadão tem 

direito, imagina um Vereador que está aqui representando grande parte dos nossos cidadãos, o da 

Roséli a gente reinterou e mandou de volta o pedido e eles já acabaram retornando. Também a 

questão do Minha Casa Minha Vida que devagarzinho está saindo graças a Deus está bastante 

casas cobertas já eu quero dizer que a esses tempos eu pedi para a Ruth a relação de todos os 

contemplados e quero acompanhar bem de perto e peço para a Secretária e a todos que se 

envolvem lá deve ter um conselho pra isso, um dia eu acredito que vai ficar pronto e que se arrume 

uma maneira bem prática de fazer o sorteio para que não haja descontentamento nenhum para 

que não haja intriga e que nós Vereadores estejamos presentes no sorteio, se acompanhe bem de 



perto o que vai acontecer lá para que não saia fofoca e não dar lambança. Também quero dizer que 

hoje entrei em contato com a Assessoria Parlamentar do Ministério da Agricultura onde a gente tem 

essa emenda do Deputado Paulo Paim só que infelizmente a notícia é ruim que antes das eleições 

não vem retroescavadeira está tudo suspenso até as eleições então vamos ter que aguardar mais 

um pouquinho, já está tudo bem engatilhado é só essa máquina chagar no Município porem esperar 

esse período. ESPAÇO DE LIDERANÇA: Verª. DIULINDA FERREIRA- PP: Volto a esta tribuna, 

para dizer ao colega Paulinho que foi boa a sua atitude de pedir desculpas não com a mesma 

intensidade o qual o senhor se colocou e se portou na última sessão tentando difamar o nosso 

Prefeito Municipal, mas eu peço ao colega também que temos que ter cuidado nas nossas falas 

porque nós como portadores do povo este se espelha muitas vezes no que a gente fala e tem uma 

determinada confiança nas nossas ações e atitudes que o colega reveja seus conceitos porque se a 

gente começa a falar inverdades aqui nesta Casa Legislativa as vezes corre muito longe,quantas 

pessoas estavam na Câmara naquele dia e quantas pessoas levaram uns para os outros dizendo 

que o Prefeito tinha se beneficiado, uma coisa que não aconteceu, foi um momento que o Vereador 

por si próprio achou bom de julgar e saiu falando então a gente tem que ter muito cuidado que 

aquilo que a gente fala corre longe, aí o colega vem pede desculpas que eu achei muito importante 

parabéns para o senhor, mas as vezes a gente tem que rever essas situações para não conversar 

porque até mesmo muitas vezes  a gente perde credibilidade perante a comunidade com a nossas 

ações ou com o que a gente diz o povo nos cobra aí fora,o povo cuida nossas atitudes perante a 

sociedade,então portanto a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, diz porque o 

povo esta aí fora, o povo conhece de um por um conhece as nossas ações, as nossas capacidades 

enfim temos que ter cuidado com o que a gente faz e diz aqui neste Poder Legislativo. ORDEM DO 

DIA: Processo Legislativo nº 034/2018. Projeto de Lei Executivo nº 018/2018. ASSUNTO: ABRE 

CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE UNISTALDA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autoria: Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: VER. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- PMDB: Volto a esta tribuna, para dizer a minha 

colega Diulinda que eu tenho certeza que eu me equivoquei nas minhas palavras, mas tenho 

certeza que não sou eu que saio desta Casa espalhando comentários aí na rua e a Senhora falou 

bem uma verdade o povo nos julga então porque eu me equivoquei a respeito deste projeto já sei 

que faz dois mandatos passando para o terceiro que eu estou aqui e eu tenho certeza que não faço 

esse tipo de pronunciamento querendo prejudicar as pessoas então a respeito desse já pedi 

desculpa eu acho que foi a primeira vez que vim a esta tribuna e peço desculpa porque eu sei que 

eu me equivoquei, mas eu tenho certeza que não sou eu quem saio espalhando boatos do que 

acontece nesta Casa, não estou dizendo que tenha alguém que faça mas tenho certeza que não sou 

eu. SILVIO BEILFUS-PP: Volto a esta tribuna, para parabenizar o colega Paulinho pela humildade 

de reconhecer que falou algo que na sessão passada eu mesmo pedi que tivesse assim, meu amigo 

do coração, mas eu acho no meu ponto de vista que a gente tem que ver bem antes de falar as 

coisas, por isso que estou sempre dizendo a importância da oposição inclusive levantou a questão 

da creche do aluguel da Casa lá eu fui buscar informação não estou com todas elas ainda, mas pedi 

pra que a gente tenha um cuidado até em fazer um questionamento com o nosso Jurídico assim 

com a intenção de ajudar e estou sempre ressaltando a importância da oposição de ter alguém 

para concorrer em todos os sentidos, nós seres humanos nos baseamos muito no que os outros 

estão fazendo para tomar iniciativa então as vezes a gente,eu vejo por mim eu vejo falar “os 

Vereadores estão visitando”, “ah, vou visitar também”  então acho que isso é uma coisa produtiva 

é algo que todo mundo ganha com isso então parabéns por ter essa capacidade de reconhecimento 

e continuamos todos juntos querendo o melhor para Unistalda. VER. JOSÉ LUIZ SOUZA DA 

SILVA: Volto a esta tribuna, para deixar aqui meus parabéns para a Mariza pelo evento realizado lá 

na comunidade Januário Viana sempre bem organizado em todas as ocasiões que participei sempre 

muito bem organizado, muito bem recebido o pessoal que participa lá e desejo a eles o meu 

reconhecimento, pessoas que fazem as coisas como eles fazem devem ser reconhecidas. Quero 

também falar sobre a comunidade da Cantina Vermelha que ontem inauguraram uma cancha de 

bocha uma obra grande que fizeram lá também muito esforço daquela comunidade para fazer o 

que fizeram quero deixar aqui o meu reconhecimento, que Deus abençoe essas pessoas sempre 

porque não é fácil lidar com o povo. Ver.PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA: Volto a esta 

tribuna, para agradecer ao Mestre Rodrigo Machado e seus alunos que fizeram uma homenagem a 

minha pessoa como amigo com uma cuia personalizada então deixar o meu agradecimento ao 

Mestre Rodrigo por esta iniciativa. Também sobre a creche quinta o Prefeito teve reunião com a 

Promotora juntamente com a Secretaria de Educação a respeito, então está dando andamento e a 

Promotora sempre que tem reunião ela dá metas para eles realizarem então estão dentro da meta 

e tenho certeza que vai ser concluída essas obras. E a respeito do Vereador Paulinho eu sugiro,não 

espanto eu acho que há um engano da tua pessoa apenas foi uma educação da Secretária de 



mandar o quadro, agora se tu levou para o mal não tenho culpa, só trouxe o quadro ali pra ti ter 

uma noção mas da minha parte não teve espanto e nem da Secretária é só um modo de educação. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da presente 

sessão e que fosse lavrada a presente ATA. Unistalda, 13 de Agosto de 2018. 
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