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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 da ata nº 012/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a
leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Ver. MOACIR NAZARIOPT: Após saudação inicial, apresentou o seguinte pedido de providência, que o Poder Executivo
Municipal providencie a pintura nas faixas de segurança nas ruas da cidade, principalmente nas que
estão localizadas em frente os portões da Escola Estadual João Aquino. JUSTIFICATIVA: Solicitamos
tal pedido porque as faixas de segurança estão sem visibilidade. Esse aqui faz horas que eu venho
observando e agora o pessoal da Escola também pediu então a gente está fazendo esse pedido aqui
pra ver se eles reforçam essas faixas pra melhorar nosso trânsito evitando acidentes. Quero deixar
aqui o meu reconhecimento a Escola Álvaro Martins pela excelente homenagem ao dia das mães na
semana passada ali no CTG, tudo bem organizado me surpreendeu bastante a participação das
mães, muito bem organizado e estão todas de parabéns a direção, equipe, funcionários, mães que
participaram. Também quero deixar aqui os parabéns e deixar o meu reconhecimento ao Igor que é
o Presidente do COMUDE que organiza a Consulta Popular onde tivemos um bom número de
participantes conseguimos colocar quase cem participantes, temos cinco delegados acho que agora
estamos acertando a consulta popular porque todos os Municípios tem que escolher a mesma
demanda se o Município ficar isolado acaba acontecendo o que aconteceu com nós o ano passado,
de concentrar na agroindústria e ficamos fora porque os outros Municípios não aderiram a
demandas parecidas e nenhum pontuou em nenhuma fizeram bastante votos os Municípios mas
acabaram ficando fora então infelizmente acabamos ficando fora e dessa vez já estão todos meio
combinados para fazer a mesma votação, então foram elegidos cinco delegados e é importante que
os delegados vão para defender a demanda do nosso Município eu voto como Presidente, o
Presidente do COMUDE vota também, o Prefeito vota e cindo delegado então as vezes por causa de
um voto a gente perde de trazer a demanda para a cidade. Quero parabenizar a Associação dos
Vianas pelo almoço excelente, sábado muito bem receptivo e organizado e também deixar o meu
reconhecimento a todos que participaram e a toda Direção e ao Beto Viana pelo excelente evento
ontem a noite lá eu gosto muito de ir lá me sinto bem quando chego e melhor ainda quando saio,
elogio muito já disse isso pra ti e várias outras pessoas elogio muito o trabalho que o Senhor
desempenha nessa localidade, os participantes que nós vimos lá participando, essa homenagem no
dia das mães foi excelente com os frios, uma farta alimentação para todos que estavam não só
para as mães mas pra todos que estavam ali eu fui lá só pra fazer um lanche e acabei saindo
jantado de lá jantado, parabéns e deixo aqui o meu reconhecimento pelo trabalho que o Senhor
realiza nessa localidade. Pedi também para a Silvânia fazer pra nós e peço o apoio dos colegas, um
projeto para o nosso Município foi demarcado os bairros, mas o centro não foi demarcado, então
estamos fazendo um Projeto de Lei para que fique demarcado o centro da cidade, temos bairros
mas o centro não consta então vamos providenciar isso para que a gente crie o bairro centro
dentro das delimitações que já existem, toda cidade tem um centro. Ver.PAULO JAIR MARQUES
DE OLIVEIRA-PP: Após a saudação inicial, quero parabenizar as Escolas pelas homenagens feitas
às mães não puder estar presente, mas sabemos que todas fizeram o melhor para homenagear
essas mães guerreiras, lutadoras quero parabenizar as mães colegas de trabalho atrasado mas que
Deus possa abençoar grandemente suas vidas sabemos que é uma dádiva ser mãe, que Deus possa
abençoar grandemente em nome de Jesus. Também queremos falar como já foi dito da
homenagem ao dia das mães lá no Salão Januario Viana onde estivemos ali ajudando a fazer

aquele almoço então queremos deixar o nosso agradecimento à Mariza que esse ano inovou e que
foi aprovado por todos, botando lá louvores durante a todo o momento então queremos deixar o
nosso agradecimento à Mariza onde tivemos momentos felizes juntamente com aquelas mães,
então que Deus possa abençoar cada vez mais todos os membros daquela diretoria que sempre
estão trabalhando em comum fazendo essas datas comemorativas. Também queremos deixar aqui
o nosso profundo pesar na terça-feira amanheceu um dia mais triste pra nós o qual Deus quis
recolher o Sr. Alvino Resmim, um homem trabalhador, batalhador que todos conhecem na cidade
de Unistalda, então nossos sentimentos aos familiares que Deus possa mandar alegria para eles
nesse momento de tristeza, mas que Deus possa abençoar eles nesse momento tão delicado. Verª.
ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB: Após saudação inicial, de início quero explanar os meus
mais profundos sentimentos pelo falecimento do Sr. Alvino Resmim, uma pessoa muito querida
pela comunidade, que de uma hora pra outra Deus resolveu recolhe-lo e Que Deus possa ajudar
essa família porque só quem passou por isso sabe o quão difícil é passar pela perda de membro
familiar e o Sr. Alvino em especial era uma pessoa muito querida por todos, pois ele entregava leite
ele era conhecido pelas crianças, pelos mais velhos então fica aqui o meu sentimento de tristeza
por essa grande perda na nossa comunidade. Sobre as festas do dia das mães na Escola Álvaro
Martins e da Escola Estadual João Aquino, ambas estavam bem organizadas com os alunos
realizando as suas homenagens e não há coisa mais satisfatória para uma mãe do que ver o
reconhecimento dos seus filhos e essa integração da escola e família que eu acho muito importante
não somente nessas datas, eu sempre que possível e em todas as datas eu vou a escola dos meus
filhos até quando vai bilhete convidando para alguma coisa da Escola João Aquino sempre diz que
“Aluno é transitório e filho é para sempre”, e eu concordo porque é responsabilidade dos pais na
escola vem depois, mas a base da educação tem que ser familiar é responsabilidade de pai e mãe.
Sobre as casas populares quero falar aqui da minha alegria em relação a isso depois de tanto
tempo essas famílias esperam e agora se tem a expectativa de todas que serão contempladas
esperamos que o mais breve possível essas famílias venham a estar desfrutando da sua casa
própria. Ver. SILVIO BEILFUS-PP: Após as saudações iniciais, quero parabenizar a Associação
dos Vianas pela comemoração que foi feita com as mães e deixar aqui o meu reconhecimento,
tudo foi bem feito passamos um dia muito agradável, muito feliz com as pessoas daquela localidade
infelizmente é a única localidade do nosso Município que fazem isso pelo menos pelo o que eu saiba
as outras vilas do nosso Município não fazem, lá no Rincão dos Vianas há muito tempo participamos
estão sempre fazendo o possível e o impossível pra essa data não passar em branco. Sobre a perda
do Sr. Alvino Resmim, uma pessoa com 72 anos dedicado ao trabalho, estávamos falando
juntamente com os familiares que ele faleceu fazendo o que ele mais gostava que era trabalhar e
criar seus filhos com todos os ensinamentos bons e deixou uma amizade muito grande, nesses 22
anos que eu moro aqui eu nunca vi alguma pessoa falando mal, ou que viu ele fazendo essas coisas
que a gente vê por aí, as vezes a gente se acha na condição de julgar as pessoas, nunca vi ele
tomando uma atitude dessas então uma pessoa que viveu uma vida dedicada a fazer o bem e
acredito que é assim que se conquista um lugar melhor depois que partirmos daqui ele com certeza
conquistou.Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES –PP: Após saudações iniciais, sobre o falecimento
e a perda de uma pessoa muito estimada por todos nós que é a pessoa do Sr. Alvino Resmim ao
qual quero registrar aqui o nosso sentimento a essa família enlutada e pedir que Deus ajude para
que possam superar esse momento difícil. Sobre a nossa audiência pública no CTG, sobre a votação
popular a qual estou participando como delegada, dia 24 nós teremos uma reunião na Câmara de
Vereadores em Santiago e com certeza me farei presente e como já foi dito pelo colega que me
antecedeu, hoje a gente está começando a entender melhor as demandas para que a gente consiga
junto com os demais Municípios não gerar perdas como no ano passado a gente perdeu por votar
em uma demanda que aqui não se incluiria, então hoje nós temos cinco demandas a ser votadas
nos dias 26, 27 e 28 que são estradas e sinais, saúde da família, obras, agricultura, segurança e a
gente percebe assim que essas demandas veem, hoje no nosso Município tem R$ 100.000,00 reais
pra ser colocado em galerias, boeiros, oriunda do orçamento participativo já foi feita duas licitações
e nenhuma obra compareceu e seguindo as orientações vai ser feita mais uma licitação se não
comparecer ninguém aí vão ver como poderá agir o município para usar esta verba, aproveitar os
valores antigos e tem mais uma verba de estradas e sinais para chegar a metade desse ano e foi
dita aquele dia que virá para o nosso município possivelmente e nós vamos estar lá defendendo
nosso município de Unistalda lutando por alguma dessa demanda. Espero contar com os colegas
Vereadores que talvez na próxima semana estarei trazendo a esta Casa Legislativa algumas ruas
que nós vamos ter que denominar, tem algumas ruas do nosso Município como a exemplo do nosso
conjunto habitacional Morada do Sol, nós vamos ter que denominar aquela rua há outra rua atrás
do colega Silvio que ainda não tem nome vamos ter que colocar nome então pedir o apoio do
colegas pra que a gente possa fazer esse projeto e possa ser votado de uma forma positiva.

Apresentou o seguinte pedido de providência, que a Secretaria de Obras providencie cascalhamento
na rua ao lado da BR. 287, em frente a residência do Sr. Juliano Machado e a Sr. Jovelina Trindade
Barbosa (Veinha). JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido em vista que a referida rua encontra-se
necessitando de cascalho em especial em frente a residência da Sr. Jovelina. Esse aqui é um pedido
do Juliano eu até estive lá semana passada e o Juliano me solicitou pra que eu fizesse esse pedido
pra sanar esse problema que esta bem visível, então a gente vem pedir pra que seja feito esse
reparo. Sobre a Associação Januário Viana que nos recepcionou com excelente almoço, feito pelo
nosso colega Chico onde estivemos lá, o colega Gilberto Gonsalves fazendo uma fala pessoa esta
bem vista na comunidade e dizer que aquela comunidade nos alegra muito pela receptividade
deles, são pessoas muito educadas, alegres e a gente chega lá e sente como se estivesse em casa
então em nome dos colegas que lá residem e tem família deixo o meu reconhecimento à aquele
grupo, aquela família Januário Viana, obrigada pela forma como vocês tratam as pessoas que lá
chegam, eu acredito que todas elas saem de lá bem felizes como bom tratamento o qual recebem.
Ver. GILBERTO VIANA GONSALVES– PP: Após saudações iniciais, quero iniciar a minha fala
agradecendo as palavras dos colegas que me antecederam, Ver. Diulinda, Ver. Ci pelas palavras
colocadas em relação ao nosso trabalho que viemos fazendo em nossa comunidade, a gente faz
com muito carinho, principalmente o trabalho da Igreja que durante sábado e domingo acredito que
passou mais de 250 pessoas durante o culto de sábado a noite e de domingo e a gente fica feliz
com a presença dos colegas eu sempre estou estendendo os convites aos demais colegas, aos
funcionários a gente sempre tem as datas comemorativas, temos o Dia dos Pais em agosto a gente
sempre está fazendo promoção para os pais, distribuição de brindes faz um coquetel, dia das mães,
dia das crianças a gente faz esse trabalho com as pessoas ali e acima de tudo a gente houve hinos
de louvor a palavras de Deus e a respeito da nossa Associação Januário Viana, nós também
consideramos aquele trabalho da administração, tanto a presidente como o pessoal do clube de
mães pelo excelente trabalho que vem desempenhando, unindo as famílias esse é um trabalho
muito gratificante que sempre vem buscando fazer o melhor para as famílias, ali todos são tratados
da mesma forma como disse o colega ali as pessoas saem felizes e nós ficamos felizes com isso e
que os outros colegas também possam nos prestigiar para sentir essa harmonia entre as pessoas.
Ver. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA-PMDB: Após saudação inicial, sobre a Associação Januário
Viana convidar mais pessoas para que participem junto com nós, pode ser de onde for de outros
Municípios vão ser sempre bem recebidos a gente está sempre procurando fazer o melhor e lá
ninguém tem gastos a não ser com bebidas porque o almoço e o refri é gratuito para todos que se
fizerem presentes então é um motivo de orgulho para que todos participem, o qual esse almoço
não visa lucros para a Associação é tudo através de doação, então é para todos gratuitos, quero
parabenizar o Chico pelo almoço que é ele que faz, excelente comidas sempre feitas com amor.
Sobre a recepção na Igreja do Sr. Beto a Assembleia onde o colega é o responsável fomos muito
bem recebidos estava de Casa cheia posso dizer que ficou gente lá fora porque não coube lá dentro
agradeço ao Sr. Beto porque também realizou esse trabalho juntamente com a Direção de servir
um lanche para todos como o colega falou fomo fazer um lanche e saímos jantados. Sobre as casas
populares a gente fica feliz pela chegada dessas casinhas tão faladas há 16 anos estavam pra vir a
gente sabe que tem várias famílias que necessitam que estão esperando e agora foi dado o início,
hoje estive fazendo a visita e achei no meu ponto de vista, algo de errado principalmente na parte
de baixo da rua as casas vão ficar mais baixas que a rua e a hora que for fazer o calçamento vai
dar o problema, vai entrar água pra dentro de casa eu achei aquela parte ali errada, mas não quer
dizer que eu esteja certo, mas desde já eu quero pedir pra Silvânia fazer um pedido para que o
Prefeito nos mande o projeto e a planta dessas casinhas aqui para essa Casa eu também nunca vi
fazer uma casa sem alicerce, mas também a engenharia hoje está muito adiantada e ali foi feita
uma planchada não sei como se chama aquilo ali que sabe vai ficar bom porque qualquer coisa que
ceder o terreno os próprios pedreiros me falaram ali que vai dar problema, falaram que tem
aprovação de dois engenheiros do que fez a terraplanagem e outro que fez o projeto, o nosso
problema é que essas casas populares não venham de cair por cima de uma pessoa um dia de
chuva, porque se for uma chuvarada e broquear por baixo, porque não tem alicerce então essa é
minha preocupação e eu na minha opinião quero ver a planta dessas casinhas pra ver se é dessa
maneira que foi feita essas casinhas que dizem assim, que é pela caixa o órgão responsável. VER.
JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Após saudação inicial, quero parabenizar as associações
que promoveram eventos em homenagem às mães isso é muito importante onde ali o pessoal da
Cantina também realizou um baita evento e deixo o meu reconhecimento a eles assim como na
Serra dos Vianas não pude me fazer presente por motivo dos dois eventos serem no mesmo dia,
mas sempre que eu posso eu estou presente, desejo todo sucesso. Sobre o transporte escolar por
que foi um assunto tão debatido nesta procuramos vários meios de resolver esse assunto de
transporte parece que as ultimas linhas que faltavam já foram resolvidas mesmo com esse tempo

de atraso pode ser que os alunos recuperem e vamos torcer para que o ano que vem se resolva
cedo esse assunto de transporte para não dar transtorno de atraso. Também quero deixar
registrado os meus sentimentos pela perda do Sr. Alvino Resmim batalhador que sempre lutou
principalmente interessado em defender a alimentação das crianças porque ele lidava com leiteria
pois entregou leite para muitas crianças se criaram alimentando-se daquele produto que ele vendia
então é uma perca muito grande para nós todos do Município. Sobre as casinhas quero deixar o
meu reconhecimento que seja da forma que for o colega falou que tem uns problemas, mas que
esteja sendo resolvido porque o pessoal já não aguentava mais esperar todos os anos saindo
casinha, mas na verdade nunca saía agora pelo menos está se desenvolvendo as obras ali e que
nós consiga ver o fim disso aí, porque vai para um ponto que começa confundir as cabeças as
pessoas não sabem se sai ou não seja do jeito que for mas que saia a obra. Ver. JOSÉ PAULO
SOUZA GUERRA- PMDB: Após saudação inicial, apresentou o seguinte pedido de providencia, que
seja feito o cascalhamento na Rua Protasio Nenê 4038, BR 287, em frente à residência da senhora
Jovelina Trindade Barbosa, JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, pois há um acumulo de água
empoçada em frente a casa e sendo que ali tem um fluxo de carros significativo inclusive transporte
escolar, então faço esse pedido que a Ver. Diulinda já fez então é um reforço e se há dois pedidos é
porque realmente está precisando. Sobre a consulta popular eu não pude participar da reunião,
mas eu sei que a consulta é muito importante para o nosso Município é uma forma de conseguir
recursos, mas também Presidente Ci eu tive uma notícia não muito agradável a respeito da
Consulta Popular, mas não sei se é verdadeira estou tentado descobrir se é ou não porque na
consulta passada o pessoal da nossa cidade se mobilizou, trabalhou bastante e pelo conhecimento
que a gente tem quem levou os recursos não foi todos do nosso Município, ma passaram a
informação a respeito de Brigada Militar que ganhou uma demanda e que estavam comentando que
iam comprar uma camionete para a Brigada Militar do nosso Município que eu sei que é de muita
necessidade que realmente precisa porque mais de 70% é de área rural e nós temos um carro
baixo que já nem tem mais condições de fazer as rondas e essa semana por causalidade
conversando com uma pessoa lá em Santiago da Brigada Militar a gente falou a respeito da
consulta popular e eu comentei que a Brigada ia ganhar uma camionete através da consulta, e ele
me disse que ficou sabendo que o comando de Santiago vai doar a camionete de Unistalda para a
Polícia Civil de Santiago, eu não sei se isso é verdadeiro ou não mas eu fiquei bem preocupado
também comentei com os Brigadianos daqui, porque eu também não acredito que seja verdade e
que essa camioneta venha. Deixo aqui os meus sentimentos e da minha família pela perda do Sr.
Alvino da nossa cidade de Unistalda eu não tinha intimidade com a família dele a gente nunca se
visitou, mas por muitas e muitas vezes a gente se encontrou na rua e ele fazendo as suas entregas
do leite para as crianças e eu sei do quanto Unistalda vai perder com o falecimento do Sr. Alvino e
espero que alguém faça o mesmo serviço que ele fazia porque esse trabalho que ele fazia ajudava
muitas crianças tomavam leite que ele mesmo tirava na propriedade dele que ele mesmo distribuía
a cavalo na nossa cidade, à parte Ver. Silvio: tendo ou não dinheiro ele entregava no mesmo
jeito, Ver. Paulo: então isso é muito importante, uma grande perda pra Unistalda só imagino que
se ninguém se interessar em fazer quantas famílias vão ficar sem aquele produto, que a gente sabe
que o leite é algo sagrado e ainda mais se tratando de crianças que são alimentas com esse
produto, então deixo aqui o eu reconhecimento e os nossos sentimentos meus e da minha família.
ESPAÇO DE LIDERANÇA:. Ver. MOACIR NAZARIO-PT: Volto a esta tribuna, para pedir a
colaboração dos colegas, pedi para a Silvânia encaminhar aqui por esta Casa um projeto de lei
sobre o nosso Cemitério Municipal porque existe muitas falhas ali, o Cemitério é Municipal tem uma
Lei que foi criada no tempo do Paulo Quadros inclusive assinada pelo Zeferino na época Prefeito em
exercício só que nós não temos uma lei que defina, não temos um registro de quem está lá, de
quem vem, de quem sai porque muitas vezes está pessoas sendo sepultadas e ninguém sabe quem
é, de onde vem então devemos ter um controle, por que se não futuramente teremos problemas.
Quanto a consulta popular realmente no ano passado, agora a gente está falando a mesma língua
nós tivemos uma excelente votação, até me preocupada por que esse ano não teremos porque
o pessoal da Associação do Mel venho em peso pra gente defender a agroindústria e os outros
Municípios também apoiaram essa questão da agricultura familiar mas cada um com uma demanda
diferente da nossa e acabou nos ficando fora da consulta popular e da Brigada Militar teve uma
excelente votação que deu um bom valor que daria para comprar a pick-up que eles queriam e os
outros município e não alcançaram esse valor e acabou no dia do rateio, da divisão inclusive nesse
dia a brigada venho em peso ali para a URI e deu uma discussão, porque acabaram fazendo uma
divisão para contemplar os municípios que não foram, então a polícia ficou com essa camionete
mas acabou sendo dividido e nós vamos receber uma Duster nova, R$110.000,00 reais e até antes
das eleições eles devem entregar.ORDEM DO DIA: Processo Legislativo nº 015/2018. Projeto de
Lei Executivo nº 005/2018. ASSUNTO: DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL A SER

CONSEDIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO ANO DE 2018, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Autoria: Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. Processo Legislativo nº
016/2018. Projeto de Lei Executivo nº 006/2018. ASSUNTO: DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL
ANUAL DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Autoria: Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. Processo Legislativo nº
017/2018. Projeto de Lei Executivo nº 007/2018. ASSUNTO: ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE UNISTALDA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS. Autoria: Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. Processo Legislativo nº
018/2018. Projeto de Lei Executivo nº 006/2018. ASSUNTO: DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL
ANUAL DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE UNISTALDA E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS. Autoria: Poder Legislativo. Aprovado por unanimidade. Processo Legislativo nº
019/2018. Projeto de Lei Executivo nº 007/2018. ASSUNTO: DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL
ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO NO ANO DE 2018
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Autoria: Poder Legislativo. Aprovado por unanimidade.Nada mais
havendo a tratar, o Senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que
fosse lavrada a presente ATA. Unistalda, 07 de Maio de 2018.
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