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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 31/2018, aprovada por unanimidade. Foi feita a 

leitura nominal dos vereadores que irão ou não fazer o uso da palavra. Ver. MOACIR NAZARIO- 

PT: Após saudações inicias, parabenizar a todos os eleitores que foram as urnas principalmente os 

aqui dos nossos Municípios, exercer a sua cidadania contribuir para o nosso estado, para a nossa 

nação pois tem muitos hoje que reclamam dos políticos mas não movem uma palha para mudar 

isso e a arma mais poderosa que nós temos é o nosso voto pelo menos nessa parte a democracia 

que se fala tanto,mas ainda temos muito o que caminhar, pelo menos nesse sentido a democracia 

tem olhos para todos da mesma maneira, o voto de cada um vale igual fico sentido quando alguém 

fala que não vai votar isso é triste porque não votando pra ninguém não pode reclamar então eu 

acho  que a parte da gente a gente tem que fazer. Quero agradecer a todos onde estive pedindo 

votos e por motivos muitos simples que a gente tem que pedir voto pra quem lembra de Unistalda, 

então graças a Deus que os meus candidatos foram eleitos, agradeço em todas as casas que eu 

estive fui muito bem colocado e graças a Deus o pessoal me atendeu e a gente vê a votação do 

Valdeci e o Deputado Paulo Pimenta como eu digo sou o único Vereador do Partido aonde a gente 

tem aqui os colegas são 4 de um partido e 4 de outro, então quer dizer que é uma diferença bem 

grande para a gente angariar votos, mas graças a Deus deu tudo certo e nós tínhamos que mostrar 

os Deputados que nunca viraram as costas para Unistalda, então agradeço a todo mundo que 

ajudou inclusive também o pessoal das redes sociais o qual eu fiz um vídeo pedindo votos e graças 

a Deus conseguimos bastante nesse sentido os nossos Deputados merecem pois temos aí várias 

emendas que conseguimos com eles. Sobre a reunião do Corede aonde foi comentado que o nosso 

veículo da Consulta Popular para a Brigada Militar aqui de Unistalda só não foi entregue por conta 

do período eleitoral, mas no que passe isso ali pelo dia 10 de novembro estaremos recebendo o 

nosso veículo 0km que estava na Consulta Popular do não passado, então se Deus quiser aos 

pouquinhos as coisas vão acontecendo. Quero deixar aqui o meu agradecimento e reconhecimento 

a todos os profissionais da área da Educação em especial o professor, porque eu sempre falei nessa 

tribuna e defendi isso acho que é uma das profissões mais nobres do nosso País e professor não 

digo apenas os que estão dentro da sala de aula com 40,50 anos e que tenham uma profissão pra 

isso,me refiro a todas as pessoas que possuem o dom de ensinar alguma coisa pois digo que 

ninguém é alguém sem antes ter passado por um professor seja ele com  ou sem graduação e os 

professores graças a Deus eles formam Juízes, Vereadores, Deputados, Professores enfim todas as 

profissões e quero deixar o meu reconhecimento a essa classe que eu acredito que essa a solução e 

os países desenvolvidos tem comprovado isso que é somente com a Educação que vão se 

desenvolvendo e crescendo.Ver. PAULO JAIR MARQUES DE OLIVEIRA -PP: Após saudações 

iniciais, agradecer a todos os eleitores que de alguma forma ou outra contribuíram com essa 

eleição, onde ocorreu tudo tranquilamente sabemos que o povo de Unistalda é um povo ordeiro, 

organizado e honesto. E também agradecer pois conseguimos eleger o nosso Deputado Federal 

pelo qual nós trabalhamos, conseguimos ficar como 2º mais votado em nosso Município e isso 

mostra também que nós temos um comprometimento com ele também, não conseguimos o nosso 

Deputado Federal, mas temos o Covatti e também o Ernani Polo que se elegeram, mas o Estadual 

nós temos dois que podem nos representar e parabenizar também o nosso Senador eleito Luiz 

Carlos Heinze que fez uma expressiva votação ficando em primeiro lugar, para nós é uma grande 

alegria pra nós pois é uma pessoa que sempre contribuiu com Unistalda e agora vai ainda mais 



contribuir conosco tenho certeza disso. Parabenizar a todos os colegas que trabalharam pelos seus 

Deputados que elegeram também seus Federais, Estaduais então isso que mostra o povo 

Unistaldense contribuindo e reconhecendo quem contribui para o nosso Município. Parabenizar a 

Escola Álvaro Martins que agora na sexta-feira passada formou-se a turma ALFA, parabenizar a 

tutora professora Ariane Gonçalves, o meu reconhecimento a esta turma que Deus possa abençoar. 

Verª.ROSELI DA SILVA MARETOLLI-PMDB:Após saudações iniciais, parabenizar a equipe da 

nossa Casa pela decoração demonstrando capricho e interesse em mostrar a importância do 

Outubro Rosa, do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero, então fica o nosso 

recado para todos as mulheres cuidarem da sua saúde que é muito importante. Parabenizo a nossa 

Brigada Militar que no inicio do ano passado eu e meus colegas fomos a Porto Alegre e fomos até a 

Secretaria de Segurança do Estado pedir uma viatura melhor, tínhamos um prisma aqui que para a 

estrada de chão é muito baixo, reivindicamos demorou mas veio está aí, não é tão boa quanto uma 

zero que vai chegar daqui um tempo como o colega Ci falou,mas já melhorou bastante para os 

nossos Brigadianos fazerem a segurança das estradas de chão, pra nós aqui é uma grande 

conquista está sendo um quebra galho bem bom. Sobre as eleições agradecer o trabalho dos 

mesários que não é fácil num domingo se envolver o dia todo, também a todos os eleitores que 

estiveram votando exercendo a cidadania esse é o momento em que todos somos iguais é através 

do nosso voto, agradecer também por ter ocorrido tudo na tranquilidade e também desejamos um 

segundo turno também seja bom, abençoado por Deus. Sobre as estradas pedir uma atenção maior 

do nosso Secretário porque daqui a pouco vai começar a safra de trigo e a estrada do Itu Mirim é a 

que escoa a nossa produção, então peço a atenção e o capricho do nosso Secretário naquela 

estrada, porque o mínimo que os nossos produtores merecem é condições de andar e as chuvas 

não podem mais ser desculpa, não somente comunidade do Itu Mirim, mas de todas as estradas do 

nosso Município. Gostaria também de convidar a comunidade dia 12 o nosso time sub-17 vai ter 

mais um jogo e vai ser aqui, peço o apoio a esses meninos que nos representam.Ver. SILVIO 

BEILFUS-PP: Após saudações iniciais, sobre as nossas eleições tudo transcorreu da melhor forma, 

acredito que todos aqui foram bem apoiaram candidatos que já fizeram algo por Unistalda os 

nossos Deputados Federais todos estão lá, esperamos conseguir mais emendas com eles, os 

Deputados Estaduais também foram reeleitos também nos contenta muito pois estão colhendo o 

que plantaram, nós da Bancada apoiamos um nome novo em sua primeira eleição, mas eu sonho 

em ver ele lá na Assembleia Legislativa pois ficou de suplente, acabamos não ficando com 

representantes da nossa região por mais que esses Deputados estejam participando aqui, mas a 

distância, o Bianchini sempre os assessores estiveram aqui e agora ficamos sem nenhum e isso nos 

enfraquece um pouquinho, mas sonho em ver o Julio Ruivo na Assembleia, tudo correu bem e isso 

me alegra só me entristece o jeito que algumas pessoas tem de pensar e votar em alguém que 

chega na hora e diz que é a favor disso ou daquilo, nós políticos somos feitos daquilo que nossos 

eleitores querem, aqueles que querem acreditar em notícias de última hora faz o seu político dessa 

forma, precisamos mudar essa consciência me entristece alguém votar assim,nada contra eu nem 

conheço, mas uma pessoa que balança uma bandeira em um estádio não pode ser misturado de 

forma alguma na hora de uma escolha,mas temos que respeitar o voto desse forma,acredito que 

vai melhorar as pessoas vão ter mais consciência e já estamos vendo as mudanças que estão 

ocorrendo pessoas novas que estão entrando é o que nós precisamos ideias novas, Deputado 

Federal com uma votação expressiva isso mostra que as pessoas estão tendo ideias novas então 

me alegra por isso. Sobre o veículo da Brigada nós como Poder Legislativo temos que estar atentos 

para que quando chegue essa viatura que é tão sonhada da nossa Consulta Popular, que ela não 

seja mandada para outro Município já que o nosso índice de violência é baixo então prestar 

bastante atenção nisso porque sempre ficamos em 2º lugar na segurança pública, mas temos que 

trabalhar com a prevenção e não esperar que aconteça algo. Verª. DIULINDA FERREIRA PIRES– 

PP: Após saudações iniciais, sobre as nossas eleições onde a comunidade veio até as urnas exercer 

a sua cidadania, essa é a única arma que podemos decidir é através do nosso voto, graças a Deus 

foi um momento bem pacífico, nós do Partido Progressista ficamos muitos felizes pois colocamos 

em primeira mão o que era Deputado Luiz Carlos Heinze no Senado com uma votação expressiva 

podemos dizer que esse Deputado é uma máquina de fazer votos como também colocamos dois 

candidatos no Governo Federal que o Deputado o qual estávamos apoiando que é o Covatti Filho e 

o Deputado Pedro Westphalen do nosso partido o qual também teve apoio do nosso Município de 

Unistalda então quero agradecer aquelas pessoas que a gente enviou um vídeo pelas redes sociais, 

não andei em muitas localidades solicitando votos, mas a gente enviou alguns vídeos e as pessoas 

corresponderam a essa expectativa, agradecer imensamente. Também parabenizar os colegas, 

Vereador Ci que conseguiu eleger seus deputados no Senado o Paim que é uma pessoa ótima e 

acredito que ficamos muito bem aqui em nosso Município pois o Luiz Carlos Heize é uma das 

pessoas que mais contribui para o nosso Município e da mesma forma o Paim, então estamos bem 



alicerçados e a comunidade votou já por conhecer os seus trabalhos. Sobre o mês de Outubro no 

qual se faz referencia ao Outubro Rosa, onde as mulheres fazem as suas mamografias, seus 

exames ginecológicos então quero só relembra-las que vão ao posto de saúde, que agendem as 

suas consultas, pois é muito importante e é só assim que se pode detectar algum problema 

antecipado e assim com maior facilidade alcançar a cura, vamos nos cuidar hoje a mulher está 

empoderada e a frente de várias coisas, mas também não podemos nos empoderar tanto a ponto 

de esquecer de nossa saúde. Sobre as nossas casas populares e conversei com o Mestre de Obras o 

Márcio e verifiquei o porquê do atraso nas obras que estavam paradas e ele me disse que foi feito 

uma etapa de 56% a qual voltou para Caixa Federal para que eles façam a análise pra ver se está 

tudo certo e aí empata com um processo administrativo que demora um pouco o qual envolveu 45 

dias somente na parte burocrática, o pessoal veio fiscalizou percebeu que faltava alguma coisa 

então foi tu encaminhado de novo agora esta tudo certo e foi liberado e agora só irá parar quando 

chegar o término e ainda após essa conclusão terá mais uma verificação. Entrei em contato com a 

Senhora Juliana que está representando a RGE SUL na nossa região, sobre o poste que se encontra 

na rua Pedro Coelho o qual está impedindo que se de continuidade no calçamento, primeiro falei  

com o Leandro que é responsável pelo calçamento e me foi dito que só será dado continuidade 

assim que for retirado o poste e também um recuo das cercas, a Srª. Juliana me disse que a 

Prefeitura já tomou conhecimento e me disse que é responsabilidade da Prefeitura, os custos são 

da Prefeitura o posto já estava ali no momento que foi feito o calçamento, então eles estão  

fazendo um orçamento virão avaliar e passar para a Prefeitura para ver qual é a firma que vai fazer 

essa troca, também sobre o poste no cemitério de Nazaré eles me explicaram que não poderão 

fazer nesse momento porque foram lá e está tudo certo com o poste não está podre, portanto para 

se fazer uma troca alguém teria que arcar com os custos. Sobre as estradas agradeço o Secretário 

de Obras que concluiu o trecho que solicitamos em frente a residência do Srº. Aldemir onde o Srº. 

Veto havia pedido, foi concluído tudo certinho e o nosso Município está locando mais uma patrola 

para auxiliar no trabalho das outras estradas, mas provavelmente aos pouquinho as coisas vão se 

resolvendo, segundo o Secretário um das patrolas irá ficar na região do Itu Mirim no momento que 

o tempo melhorar semana passada fez toda chuvosa impossível de se trabalhar. Ver. GILBERTO 

VIANA GONSALVES-PP: Após saudações iniciais, venho parabenizar a equipe na nossa Câmara 

de Vereadores pelo alerta do Outubro Rosa a importância desse alerta, sabemos que 14000 

mulheres morrem no Brasil vítimas de câncer de mama e sabemos também que 88,3% dos casos 

sendo diagnosticados precocemente há solução então isso é um alerta muito importante para todas 

as mulheres, levar a sério e não deixar para ir ao médico quando já está com problema o câncer de 

mama está em primeiro lugar nas taxas de mortalidade no mundo, dia 19 de Outubro é o dia 

Internacional de Prevenção do Câncer de Mama, 57.960 novos casos são esperados em nosso Brasil 

então isso aí é algo que assusta, mas se for detectada em um primeiro momento há solução. 

Parabenizar os colegas pelas suas conquistas de seus candidatos, parabenizar a todos os nossos 

eleitores que vieram as urnas demonstrando a sua dignidade e seu direito de escolha e respeito a 

todos, quero agradecer especialmente aos 146 votos recebidos pelo Deputado Ernani Polo e desses 

119 em Nazaré isso me deixa feliz, pois certamente o povo está aprovando meu trabalho, também 

felicitar a todos que depositaram seus votos, Senadores pra nós também foi uma grande surpresa 

pois as pesquisas indicavam o Luiz Carlos Heinze bem embaixo e isso torna-se vergonho para essas 

pesquisas teriam que ser revistas, pois muitas pessoas não querem votar para quem está lá 

embaixo, mas graças a Deus isso aí for reconhecido, parabenizar também o colega Ci pelo Senador 

Paim falo isso de coração, até alguns do meu partido podem achar isso errado mas eu encaminhei 

vários votos para o Senador Paim, reconhecendo o trabalho dele em nosso Município independente 

de partido vamos valorizar quem valoriza a nossa cidade muitas vezes as pessoas veem levam os 

votos e nem lembram que Unistalda existe, parabenizar os colegas também pelo Deputado Alceu 

Moreira que se reelegeu. VER. JOSÉ INÁCIO FLORIANO VIANA- PMDB: Após saudações iniciais, 

sobre as eleições quero parabenizar a todos os colegas que elegeram seus representantes, o colega 

Ci também os colegas do PP e também agradecer àquelas pessoas que votaram no Edson Brum e 

no Alceu Moreira o qual nós representamos, ainda temos um segundo turno não sabemos quem vai 

ficar no Estado e no País, vamos nos preparar e torcer para que fique o melhor para comandar o 

nosso País. Sobre as estradas tivemos muitas reclamações e realmente está muito ruim em 

algumas partes e enquanto não houver um cascalhamento e usar o rolo compressor que está tendo 

muito pouco uso, então usar para que fiquem bem arrumadas tenho certeza que onde erguerem 

com cascalho e passar o rolo vai melhorar bastante e vai se tornar uma economia para o nosso 

Município, pois não vai ser preciso estar arrumando a cada chuva, pois vejo que tem muitas 

estradas onde colocam bueiros que acabam não escoando a água e ficando ruim, então pedir a 

Secretaria que seja dada uma maior atenção já que temos os produtos que estão sendo colhidos 

para escoar por essas estradas. Sobre a saúde que nesse tempo de campanha tivemos algumas 



reclamações de Munícipes que falaram sobre as marcações de consultas que não conseguem fazer, 

pediram que a gente tentasse resolver sabemos que não é fácil e ouvindo isso das pessoas e 

ouvindo as palavras da colega Diulinda que disse que há vários municípios que estão vindo 

consultar aqui, não sou contra pois acredito que a saúde é universal e pode ser usada em qualquer 

lugar basta que temos cartão SUS, também resaltaram a questão do transporte pois quando 

precisam não tem carro para deslocamento ou tem que esperar outro momento, quero deixar esse 

pedido para que revejam essa parte aí. Sobre a Secretaria do Bem Estar Social tivemos 

reclamações, pois estiveram ali procurando um material de construção para fazer uma peça na casa 

pois é uma pessoa que tem duas crianças e queria unir a casa dela na da mãe dela, então houve 

uma falta da Assistência nessa parte.Ver.JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA- PMDB: Após saudações 

especiais, parabenizar a todos os colegas que trabalharam pelos seus candidatos que foram eleitos 

e reeleitos para que continuem trabalhando pelo nosso Município, quero deixar aqui o meu 

reconhecimento a todos e desejar que consigamos muitos benefícios, ao Senador Luiz Carlos 

Heinze e Paim o meu reconhecimento e se eles tiveram essa quantia de votos é o reconhecimento 

pelo seu trabalho, aos eleitores que votaram no Edson Brum e no Alceu Moreira deixo o meu 

reconhecimento apesar de ter sido uma votação baixa,mas conhecendo eles como pessoas e os 

seus trabalhos eu sei que vão continuar empenhados pelo nosso Município. Quanto  as estradas eu 

volto mais uma vez deixar a minha preocupação pois tem trechos na estrada principalmente a do 

Itu Mirim impossíveis de trafegar, a gente pede pra concertar vão lá iniciam o serviço somem e não 

aparecem mais, se não tomada alguma providencia vai ficar péssima a condição do pessoal do 

interior principalmente ali que é a área mais produtiva do nosso Município, a gente pede para 

colocar bueiros nas estradas que é algo necessário enquanto isso não for feito não vai ter conserto 

de estrada e acaba se tornando um gasto desnecessário, acredito que o engenheiro deveria tomar 

uma providencia sobre isso. Sobre a saúde e a fala na colega Diulinda na semana passada sobre ter 

várias pessoas de outro Município que consultam aqui e tem bastante reclamação do nosso povo 

aqui não conseguem ficha no povo, acredito que seja uma coisa de reverem isso aí de repente 

essas outras pessoas de fora acaba atrapalhando o nosso povo, não tiro a razão de atenderem as 

pessoas de outros Municípios, mas as consultas básicas darem mais um pouco de atenção para o 

nosso povo. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA GUERRA- MDB: Após saudações iniciais, sobre as eleições 

que enfrentamos a nível municipal, estadual e federal, as vezes torcemos por alguns candidatos e a 

gente de decepciona as vezes também,mas tenho certeza que todo eleitor sempre está certo pois 

se vota em um determinado candidato é porque tem seus motivos eu acho que isso é democracia e 

nós políticos devemos respeitar a opinião do povo,quero parabenizar o nosso Deputado Alceu 

Moreira e Edson Brum pela reeleição deles sei que no nosso Município de Unistalda a votação deles 

não foi muito grande, mas agente sabe os motivos falo a respeito do Deputado Alceu Moreira que 

nós tivemos outro candidato aqui da região que criou vinculo com nosso eleitorado e levou os 

votos,mas não vamos reclamar disso porque foi uma pessoa que nos ajudou também e o nosso 

eleitor também se sentiu com obrigação de votar no candidato Marcelo Brum e tenho certeza que 

se ele não disputasse o nosso Deputado teria feito uma votação muito boa em nosso Município, 

mas eu por conhecer esse parlamentar eu tenho certeza que ele vai continuar destinando recursos, 

pois sempre nos atendeu e apoiou e o Município de ganha com isso, parabenizar o colega Ci pelo 

candidato Pimenta, Valdeci e o Senador Paim e dizer que nós também ficamos felizes com isso 

porque a gente sabe que se eles não conseguissem a reeleição não era o Vereador Ci que ia perder, 

não era nós Vereadores mas sim o nosso Município pois sabemos do quanto eles tem contribuído e 

da mesma forma dos nossos colegas do Partido Progressista em nome do ex-Deputado Luiz Carlos 

Heinze que agora vai passar a ser Senador e sei que se ele ficasse fora da política não era o PP que 

ia perder seria a região inteira porque conhecemos o trabalho dele e fico feliz pois Unistalda ganha 

com isso, o parlamentar sempre teve olhar para cá independente de sigla partidária temos que 

valorizar os que enxergam o nosso Município pois tem alguns que levam votos mas não voltam 

mais e esses parlamentares tanto do MDB, PT E PP eles sempre estão valorizando o nosso 

Município. Apresentou o seguinte pedido de providencias, que seja feito um patrolamento e 

cascalhamento na estrada que dá acesso ao Rincão dos Cavalheiros e ao Rincão dos Portes. 

JUSTIFICATIVA: Solicito tal pedido, pois a estrada encontra-se com difícil trafegabilidade. Faço esse 

pedido porque essa estrada lá encontra-se com bastante dificuldade dos moradores cruzar espero 

que o nosso Secretário tome providencia sei que já prometeram de ir arrumar, mas não foram e sei 

que várias estradas estão passando por situação difícil, espero que a Administração tome 

providencia porque os nossos agricultores que estão usando as estradas agora na época da colheita 

do trigo precisam de estradas boas,a Vereadora Diulinda me antecedeu e falou que será locada 

mais uma patrola, acho que pode até resolver, mas penso que a nossa Administração está faltando 

a respeito das estradas porque nós temos a patrola nova que foi conseguida pelo PAC que a mais 

de ano está estrada com o motor fundido e não conseguiram arrumar essa máquina eu não aceito 



mais desculpa que tem problema com licitação, motor porque mais de ano essa máquina parada a 

Administração já deveria ter tomado uma providencia e colocado para trabalhar porque já foi 

contratada do inicio do ano outra patrola já foi gasto recurso e agora vão gastar mais 

ainda.ESPAÇO DE LIDERANÇA: Ver. MOACIR NAZÁRIO: Volto a esta tribuna, para parabenizar 

a toda equipe desta Casa que mais uma vez decoraram o nosso cantinho das decorações com 

outubro rosa e dizer da importância desse tema principalmente para as mulheres que como disse o 

nosso colega Beto com tempo tudo pode ser resolvido então essa campanha que é mundialmente 

conhecida que ajuda na prevenção contra o Câncer de Mama e pena que temos notícias de muitos 

aparelhos que fazem esse exame ainda estão encaixotados em grandes hospitais, em relação a 

prevenção nós temos exemplos aqui no nosso Município de pessoas que diagnosticaram antes e 

tiveram bons resultados então nós temos que nos empenharmos nisso e dizer para a mulherada 

que vale a pena se cuidar. Logo em seguida teremos o Novembro Azul aos homens que são ainda 

mais desleixados que as mulheres. Parabenizar os colegas pela votação dos Deputados de vocês 

pra quem vocês buscaram votos e dizer que graças a Deus o pessoal reconheceu isso que quem faz 

merece continuar lá, o que me animou bastante é que tivemos uma renovação na Assembleia 

quase 60% vai ser renovado é sinal que o povo não quer quem não produz, uma pena que ficamos 

sem representante aqui na nossa região sabemos da importância de um representante,como agora 

o Deputado Luiz Carlos Heize que faz parte do nosso Município sempre nos enxergou, então isso 

temos que estar muito atento sempre.ORDEM DO DIA: Processo Legislativo nº 035/2018. Projeto 

de Lei Executivo nº 019/2018. ASSUNTO: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA 

LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. Autoria: Poder 

Executivo Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: Verª. DIULINDA FERREIRA 

PIRES: Volto a esta tribuna, agradecer o trabalho das nossas funcionárias que fizeram essa 

valorosa decoração em alusão ao Outubro Rosa. Agradecer o trabalho dos mesários que ficaram 

ontem todo dia trabalhando para que as coisas acontecessem da melhor forma. Quero reafirmar 

aos meus colegas do PMDB que me antecederam, que o que eu disse da nossa saúde em questão 

de ser das melhores da região reafirmo e isso é graças ao trabalho do Prefeito que é o gestor que 

muito condiciona para que mantenha-se com qualidade e graças toda a equipe desde os 

funcionários, Secretária enfim os motoristas, a equipe de enfermagem a todos que ali trabalham 

para qualificar e dar o melhor para que a nossa saúde seja de qualidade e acho assim, colegas 

vereadores, que as pessoas que vem consultar a nossa saúde é universal e eles podem vir 

consultar em nosso Município, as pessoas que votam aqui e são de outros Municípios também 

podem consultar, porque não é justo nós buscarmos um voto lá na localidade digamos de 

Maçambará e as pessoas chegarem aqui e não poderem consultar então acho que é válido as 

pessoas podem consultar, e dizer assim que nós somos as pessoas que auxiliam a comunidade dá o 

numero de telefone pode até ser o meu, estou a disposição o tempo todo não custa nada a gente ir 

ali e agendar uma consulta,no momento que não é possível pelo telefone, nós também devemos 

fazer a nossa parte,vamos agendar a consulta pra pessoa que está necessitando eu me coloco 

totalmente a disposição tenho tempo e disponibilidade suficiente para auxiliar a qualquer pessoa 

que venha de mim precisar. Ver. GILBERTO VIANA GONSALVES: Volto a esta tribuna, sobre 

essas consultas até mesmo pessoas de Santiago podem vir consultar aqui, essa consulta não pode 

ser negada em lugar nenhum o que não pode ser feito é exame porque não pode ser pago pelo 

Município, mas a consulta é Universal e eu gostaria de deixar um pedido ao pessoal do interior 

principalmente na minha região ali em Nazaré e Serra dos Vianas, o pessoal centraliza muito o 

posto e lá tem médico na Serra que as vezes está sobrando 6, 7 fichas e o pessoal não procura em 

Nazaré nós também temos fichas de sobra e o pessoal não procura, centraliza só na cidade então 

na minha região deixo esse pedido para que folgasse mais aqui no Posto central para que todas as 

pessoas possam consultar sem problemas. Sobre as estradas eu concordo e também achei que 

esse rolo compactador fosse mais usado pra mim era um sonho,foi uma das primeiras coisas que 

eu falei dentro desta Casa no meu primeiro ano de mandato, falei que se nós conseguíssemos socar 

o cascalho para quando chovesse a estrada continuasse boa e não foi usado, concordo que temos 

que elogiar,mas também fazer uma crítica construtiva para que o nosso Município possa olhar para 

essas estradas cascalhar e colocar o rolo compactador que nós não vamos mais ter esses 

problemas e quem ganha com isso é o Município com menos despesas. VER. JOSÉ INÁCIO 

FLORIANO VIANA: Volto a esta tribuna, para dizer a colega Diulinda e colega Beto que conforme 

eu falei eu não sou contra virem consultar, vocês sabem como é quando um Munícipe pede eles 

acham que as coisas se fazem conforme eles pensam e eu também antes de entrar aqui nessa casa 

como Vereador eu achava que a coisa fosse bem mais fácil de se trabalhar e h0oje eu sei que não é 

bem assim, quero deixar claro que eu não sou contra as pessoas virem, queria pedir que quando 

essas pessoas precisarem da consulta como a colega Diulinda falou que solicite que alguém 

marque, eles reclamam de que tentaram algumas vezes e nunca tem a ficha, estou falando porque 



me pediram. Sobre a Secretaria de Obras,o Catana lá da Serra ele pediu uma retroescavadeira para 

colocar um bueiro na frente da casa do filho dele ele paga o uso da máquina, não quer nada de 

graça os bueiros estão lá é só a retroescavadeira ir lá e colocar no lugar ele precisa que essa 

entrada seja resolvida pois não tem condições de entrar carro. Ver. JOSÉ PAULO SOUZA 

GUERRA: Volto a esta tribuna, para concluir o que eu dizia,mas primeiro quero dizer a colega 

Diulinda que ela não deve emparelhar todo mundo pois quem falou da saúde foi o meu colega Zeca 

não eu, nem o Tato e nem a colega Roséli falamos sobre a saúde e ela falou os colegas do PMDB, 

então a senhora pense bem antes de emparelhar todo mundo porque nenhum de nós falou a 

respeito da saúde. Quero concluir a minha fala sobre a patrola, eu entendo que a Administração 

está deixando a desejar a respeito dessa patrola que faz tanto tempo que patrola nova está 

encostada ali no parque de máquinas com o motor estragado e essa administração não tomou 

providencia e todos nós vereadores temos conhecimentos da situação das estradas do nosso 

Município isso já foi contratada patrola no início do ano e não deu certo,contrataram uns cacos que 

nem trabalhar não trabalham e foi pago com certeza, já foi gasto dinheiro com aquela máquina e 

agora vão contratar de novo ao invés de investir e arrumar a nossa máquina nova que vai gerar 

mais economia para o Município só teria a despesa com o diesel e é uma máquina que o Município 

precisa dela, venho para o Município nós ficamos felizes pensamos que com uma patrola nova, rolo 

compactador e uma draga  as estradas fossem melhorar e pelo o que vimos não aconteceu e estão 

piorando a cada dia e quero dizer ao colega Beto que é verdade, onde está ruim a estrada colocar 

cascalho e passar o rolo já melhora a situação. Ver.JOSÉ LUIZ SOUZA DA SILVA: Volto a esta 

tribuna, para dizer a colega Diulinda que o que eu falei da saúde é que eu não sou contra 

atenderem as pessoas que vem de fora acredito que nem era necessário saber se a pessoa vota 

aqui,mas acho que falta alguma organização para atender melhor o pessoal do Município, como o 

colega Beto falou quando tem médico na região dele de repente organizarem para que o pessoal de 

lá não venha no posto central consultar senão tumultua aqui e acaba o pessoal que não possui 

posto na sua localidade não consegue atendimento. Quanto ao rolo, eu como sou contra o 

desperdício de verba pública, esse rolo é um verdadeiro desperdício devem ter pago caro por isso aí 

e até hoje ninguém se viu usar esse rolo nas estradas eu não sei nem onde que está, tem algumas 

coisas que tem que ser revistas não podemos aceitar tudo. Sobre a patrola,vão contratar de novo e 

quem sabe com essa despesa poderiam consertar o motor da nossa para atender a demanda do 

povo. Ver. SILVIO BEILFUSS: Volto a esta tribuna, sobre as estradas pedir aos colegas um pouco 

mais de paciência sabemos que estão ruim,mas atravessamos uma chuvarada fora do normal fui ao 

Itu Mirim a 20 dias e até estavam muito bem patroladas inclusive, próximo de onde mora o colega 

Tato a principal não estava boa mas a vicinais sim, choveu direto e não é só o problema do lodo 

pois na frente da casa do Beto não tem mais o que colocar de pedra e está agora intransitável e 

não é tão simples assim arrumar um motor, tem que se trocar a empresa que vendeu a máquina 

simplesmente disse que é de barco e custa uma fortuna então a Patrola está chegando para fazer 

esse trabalho,a R$150,00 reais a hora bem barato e será feito trabalho nas que estão com 

carência,acho que aos poucos as coisas vão melhorar. Sobre as marcações de consultas a hora que 

acontece alguma coisa assim como o colega Zeca falou, que nós tragamos para cá os nomes para 

que se consiga fazer uma melhora,porque senão só ficamos atirando farinha no ventilador e não se 

resolve nada, precisamos dos nomes para ver se aconteceu e o porquê. Ver. MOACIR NAZARIO:  

Volto a esta tribuna, para falar que concordo com a falta do uso do rolo compactador ele veio para 

esse fim e muito pouco está sendo usado, espero que o Secretário reveja a situação e use esse 

equipamento como ele deve ser usado, pois se ele for usado vamos ter uma bom resultado. Quero 

dizer ao Vereador Tato e o Zeca que não adianta vir nessa tribuna fazer pedido porque disseram, 

eu não vou levar recado de vocês,os colegas acho que não vão então não chega até o Secretário 

nem ao Prefeito esse pedidos de vocês então não adianta gritar aqui, se estiver registrado o pedido 

ele vai chegar nos responsáveis e aí vocês tem um documento para provar que falaram aqui, é uma 

crítica construtiva. Quero falar da minha satisfação do tapa na cara que o eleitorado deu na Rede 

Globo pois eles fizeram de tudo para manipular resultados, inclusive com candidatos com vários 

partidos reunidos e um mega tempo em horários nobres e mesmo assim não fizeram o candidato 

deles avançar, então isso é bom pra mostrar que quem manda é o eleitor.Nada mais havendo a 

tratar, o Senhor presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e que fosse 

lavrada a presente ATA. Unistalda, 08 de Outubro de 2018. 
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