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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIADUTOS/RS


                                                      ATA Nº 010/2021


Aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um (07.06.2021), às dezenove horas (19:00h), na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Viadutos, sito à Rua Anastácio Ribeiro-84, Centro, reuniram-se os Vereadores para a instalação da Sessão Plenária Ordinária. O Presidente da Mesa, Vereador Roberto Cesar Piccoli verificando a existência do quórum e invocando a proteção de Deus para que haja paz entre os homens e pela grandeza da Pátria Brasileira declarou aberta a Sessão Ordinária do dia 07 de junho. Nós temos hoje a presença da Suplente de Vereador Neiva Zin Gora, gostaria de convidar ela para que venha até a Tribuna apresente o Diploma e faça o juramento, de imediato as Atas n°009 coloco em votação os Vereadores que concordam permanente, como estão os que não concordam favor levanta-se aprovada por 7 a favor e uma abstenção. Nós temos um Projeto que está em Tramitação á 2, 3 Reuniões de autoria do Vereador João Ari Vieira, e foi apresentado uma Emenda pela Vereadora Carla Toniollo e então pedimos para que a secretária faça a leitura.  Emenda Modificativa: Modifique a redação da emenda e dos artigos 1º,2º e 4º do projeto de lei do Legislativo nº 003/2021. Autoria da Vereadora Carla Toniolo. Coloco a Emenda em discussão se algum Vereador deseja se manifestar.  Com a palavra a Vereadora Carla: “Sr. Presidente, Sr. Vereadores, Sr. Vereadores e público aqui presente,  na verdade a Emenda que eu fiz no Projeto do João Ari ela foi na verdade  em questão do prazo, porque o colega teria colocado um prazo de estipula um prazo para que seja realizado o projeto e em função da pandemia e da maneira híbrida que está acontecendo as aulas a secretária de educação ela nos respondeu que teria uma certa dificuldade para fazer para colocar em prática o projeto esse ano e até porque tem que mudar o plano pedagógico e este deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. Então o projeto não fica muito diferente não, teve muita alteração mais em função realmente do tempo e nós mandamos ofício para brigada e a brigada militar também nos respondeu que o Proerd nós achávamos que era um Projeto em relação ao trânsito na verdade é um Projeto destinado as drogas, então não é um Projeto destinado ao trânsito, então teríamos que fazer um Projeto que seja especifico para seja específico de educação ao trânsito como foi proposto no colega João Ari, obrigado”. Mais algum Vereador, com a palavra Oslen Chaves: “Sr. Presidente, Sr. Vereadores, Sr. Vereadores e público aqui presente, com relação ao Projeto  com relação ao projeto o que eu entendi do projeto é que ele seria um programa que a escola desenvolveriam pra educação do trânsito mas com a participação eu acho que deveria ser da comunidade em geral essa era a primeira intenção do vereador que seria assim a escola convida pessoas alguém para dar uma palestra um Brigadiano  aposentado uma pessoa que nem o responsável pelo CFC de Gaurama, pessoas que que tem um conhecimento no Trânsito e poderiam  para fazer o trabalho junto aos alunos na escola claro o Proerd ele é mais ligado a prevenção contra drogas, mas este seria um Programa um pouquinho diferente, como o da Emenda foi apresentado pela Vereadora Carla no Artigo 4, ela coloca que ela será regulamentada pela Administração, nessa regulamentação que será feita pela Prefeitura eles podem fazer toda esta regulamentação de como será esta convocação este convite, esta participação da comunidade de fora da escola que fara estas apresentações pros alunos então através da regulamentação do projeto e que os mínimos fica corrigindo estes detalhes quando a condução e como será feito nas escolas assim como adequação no currículo escolar também, obrigado”. Mais algum vereador, coloco a Emenda ao projeto quem concordam permanece como estão os que não concordam favor levanta-se aprovado por unanimidade de votos. Coloco o Projeto junto com a emenda que concordam favor permaneçam como estão os que não concordam favor levantar aprovado projeto com emenda a unanimidade de votos. Peço que seja lido o Requerimento n°012/2021: Autoria da Vereadora Helena Irene Basso. Coloco o Requerimento em discussão se algum Vereador deseja se manifestar.  Com a palavra a Vereadora Irene Basso: “Sr. Presidente, Sr. Vereadores, Sr. Vereadores e público aqui presente, este Requerimento no dia que aconteceu a tragédia e eu já presenciei   aconteceu em nosso Colégio quando eu trabalhava também agressão a criança, então quando aconteceu este fato lá em SC eu me emocionei eu chorei eu tenho 2 netos, e não só pelos meus netos,  qualquer criança que aconteça isso é triste, ai por acaso a gente conversou e tal, e daí eles foram conversar a Brigada Militar foi conversar com o diretor Marcos para ver para tomar uma providência porque em seguida da tragedia de Santa Catarina  descobriram que um rapaz de 19 anos, também ia atacar uma escola, é o serviço de Inteligência da polícia que descobriu que teriam ataque um novo ataque como o de SC eles foram conversar com o Marcos que seria bom providenciar alguma coisa e o Marcos disse que teria que partir, dos Vereadores mas daí como estava ele eu não sei o nome do outro Policial ai ele pediu mãe tu está aonde eu disse estou aqui na assistência ai eles foram lá conversaram os 2 comigo e eu resolvi vim conversar com o Prefeito e o Vice, e justamente no dia que eu vim que eu vim falar com o Claiton e o André o Claiton tinha recebido do Ministério Publico também para o Município vê o que vai fazer pros colégios, eu pedi para e eles se poderia fazer este Requerimento  o que eles achavam até pra ser mais urgente, da pra se contratar estas firmas de segurança que dá pra se trocar tipo banco tem porque concurso também claro é bom o Beto falou mas de repente passa um que de repente depois não pode trocar, agora se tu pegar um cara se contratar as firma terceirizada pode ser um de Viadutos ele vai ter o treinamento só se o diretor achar este cara não está me servindo ele não está fazendo como eu quero, ele pode chamar e pedir para ser trocado, porque ele não está atuando porque como o Beto disse gente, aqui em Viadutos tem gente que é capaz de fazer isso sim, então vamos pensar nas crianças porque não adianta depois chorara porque a coisa está ai, já teve mais um depois daquele dia já teve a inteligência da polícia descobriu mais, outras escolas que seria atacadas, e conseguiram prevenir pra não dá, agora o Beto estava falando deste ai nem sabia eu só cheguei em casa e logo voltei, e vim pra cá e não ouvi noticia, então gostaria que meus colegas se for possível aprovar o Projeto e pedir pra Administração providenciar logo isto até nos comentamos lá com os policiais e tinha a Claire Secretária junto tem o João Ari tem o Nezio aposentado tem o Jorge mas ele s não vão trabalhar por estes salario, geralmente como o segurança ganha, então o João Ari seria um cara que trabalharia muito bem, trabalhou muito bem como policial, o Nezio também e o Jorge também, só que deveria ser assim as pessoas que deveriam ser contratadas, obrigado”. Mais algum Vereador. Com a palavra a Vereadora Oslen Chaves: “Sr. Presidente, Sr. Vereadores, Sr. Vereadores, parabéns pela iniciativa Vereadora isto é muito importante para o Município. Reforçando o que foi colocado aqui hoje de momento o ideal seria a contratação de uma empresa que prestaria este serviço de segurança armada,  até porque através de um concurso eles teriam treinamento  eles tem concurso e você tem que contratar mais do que uma pessoa porque tem o período de férias que ser desse guarda desse segurança teria a questão de saúde,  uma coisa ou outra então vamos facilitar isto, porque quando se contrata uma empresa de segurança se tem um problema com o que está lotado, naquele local ele é substituído, em caso de férias ou qualquer tipo de afastamento, e sempre a responsabilidade é da empresa, estas empresas  são fiscalizadas pela PF eles passam todos por um treinamento, eles tem um acompanhamento então seria muito interessante, inclusive nas 2 escolas, na Creche e na Escola, nas 2 então seria 2 funcionários, na verdade o contrato seria muito mais interessante que se faria com uma empresa mas novamente, parabéns pela iniciativa, obrigado”. Mais algum Vereador. Com a palavra a Vereadora Vergílio Bicz: “Sr. Presidente, Sr. Vereadores, Sr. Vereadores, realmente Irene uma iniciativa muito importante porque hoje mesmo fui busca os trabalhos da minha filha na escola municipal aqui e pensei sozinho ver como é que as coisas acontecem que a segurança não é grande numa Escola, porque se vem um cara que é da malandragem, em 4 segundo ele está dentro da Escola, se o cara ele pula aquelas gradezinha a gente bate campainha, para as pessoas vir abri a porta pra gente entrara, mas se é um cara malandro em 4 segundo ele está lá dentro, é como a Irene falou a gente falou na sala de aula dentro tinha as crianças pequenininhas, não para ele dizer que a campainha sozinha para dentro as crianças pequenininhas o cara faz uma assassina até que chegou uma pessoa de ate não sei quanto,  muito importante essa iniciativa,  se o município quiser fazer uma coisa ágio, rápida, ele tem como fazer,  é educação não preciso que ninguém falou contato da empresa que é melhor, que concurso pode ser que entre e tire atestado, que fica doente, e nos como Vereador devemos pressionar com o Prefeito com a Administração urgente isto ai, que pode uma coisa que ninguém espera acontecer, e mais com esta situação hoje que estamos vivendo com a pandemia o pessoas esta tudo, com depressão pessoas que nunca imaginava ficando doente, por causa da depressão da doença então que a Administração,  tome a iniciativa, urgente e imediata porque que tem filho neto, parente sabe o que é aquela ansiedade que o cara tem, o cara vê na tv e pensa e vê as mães os Pais e os nonos chorando, então  eu peço Vereadores, Prefeitos, Vice, para tomar uma atitude meio logo,  para fazer isso aí em pouco tempo para fazer para que venha um projeto na Câmara pra gente aprovar pra fazer meio logo, obrigado”. Mais algum Vereador. Com a palavra a Vereadora Carla Toniolo: “Sr. Presidente, Sr. Vereadores, Sr. Vereadora venho aqui só para dar uma reforçada e parabenizar a nossa colega pelo projeto muito bom pela sugestão acho que é muito importante a segurança dos nossos filhos né na escola eu também a gente tem que ficar atento porque na contratação de uma empresa a gente tem que observar que o horário seria da manhã antes das da entrada até o final da manhã, e o início da tarde então são muitas horas  acredito que teria que ser 2 profissionais, para cada escola para que pudesse ter revezamento governador fizemos a conta e 2 funcionário seria o suficiente e tem como o Executivo agilizar até como foi cobrado do MP já oficializou então eles vão ter que tomar uma providência fazer um planejamento com urgência para esta situação, obrigado”. Coloco o Requerimento em votação os que concordam permaneçam como estão os que não concordam favor levantar aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de lei nº 0247/2021: “Autoriza receber em dação em pagamento, imóvel do Estado do RS, dentro o programa Negocia/RS e dá outras providências.” A palavra esta disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Senhores Vereadores. Eu tenho algumas dúvidas em relação ao projeto. Essa lei estadual foi criada na época do governo Tarso, nessa lei ela autorizava o Estado sempre com a autorização da Assembleia Legislativa e de quem seria feito o acordo para fazer a cedência desse bem público. Eu não entendi muito bem. Pelo o que estou vendo aqui a AMAU e o Governo do Estado querem que os Municípios usem um recurso que era destinado à saúde. Eles estão dando um imóvel do DAER que será repassado como sede para a AMAU. Então vamos tirar dinheiro da saúde para pagar um prédio que será doado para o uso da AMAU. Claro que a AMAU vai aprovar. Isso é obvio que vai aprovar. O valor desse bem imóvel fica só no 20% desse total aqui, qual o valor desse imóvel aqui, foi feito uma avaliação e apresentado para os Vereadores? Está sendo apresentado na Assembleia? Qual o valor do imóvel? A dívida que o Estado tem com o município de Viadutos é de R$ 303.000,00 reais. A soma de todos os municípios que fazem parte da AMAU é R$ 13.198.000,00 reais. Qual é o valor desse prédio do DAER? Ele está só nos 20% que será deduzido da dívida do Estado com o Município? Será só um valor de R$ 2.639.000,00 reais? Não está bem explicado, se alguém tem a informação de como vai funcionar e se o Município passa a ser sócio desse prédio ou ele quita a dívida com o estado, uma dívida que era com a saúde. Era uma dívida que tinha com a saúde, tirando da rubrica da saúde para comprar um imóvel e dar para a AMAU. Qual é o valor do imóvel? Eu acho que dinheiro da saúde deveria ficar com a saúde. Se era para trocar com alguma coisa que o estado teria para o município, que seria algo relacionado com a saúde. Se ele tivesse o equipamento, se tivesse alguma coisa para pagar dívida com a saúde, com equipamento para a saúde. Seria outra história. Agora vão usar o dinheiro da saúde para que a AMAU tenha uma sede. Não sei o que os senhores pensam em fazer, mas a gente não tem nem ideia do valor desse imóvel, vamos aceitar, vamos aprovar que o município abone essa divida que tem com o estado sem a gente saber nem mesmo o valor do imóvel do DAER. E sabendo que nós estamos tirando um valor que seria para saúde para que a AMAU tenha um prédio para sede própria. Obrigado.” A palavra está à disposição, se mais algum Vereador deseja se manifestar. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto de Lei por cinco votos a três abstenções. Informo que temos o Projeto de lei nº 025/2021 que fala sobre “Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022/2025.” Este ficará na Câmara por duas sessões, e estará disponível na Câmara para o estudo dos vereadores. Solicito que seja feito a leitura do projeto de Lei nº 026/2021: “Institui campanha para o aumento de arrecadação do Município de Viadutos para o ano de 2021, valorização da agricultura, autoriza e institui premiação e dá outras providências.” A palavra está à disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Como nenhum vereador desejou se manifestar, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos o Projeto de Lei nº 026/2021. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei nº 027/2021: “Autoriza contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” A palavra está à disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Como nenhum Vereador desejou se manifestar coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos o Projeto de Lei nº 027/2021. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de lei nº 028/2021: “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial e dá outras providências.” A palavra está a disposição, se algum vereador deseja se manifestar. Como nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto de Lei nº 028/2021 por unanimidade de votos. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei nº 029/2021: “Altera redação de dispositivo da Lei Municipal nº 3.219/2017, que dispõe o sistema único de Assistência Social do Município de Viadutos e dá outras providências.” A palavra está a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Como nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos o Projeto de Lei nº 029/2021. Após analisado o expediente enviado a casa, coloco a palavra a disposição na tribuna livre, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras e população que nos assiste, eu ia ,e manifestar quando tinha aquele Projeto do Pórtico do Portal, pra lembra pros Senhores alguns dias atras por iniciativa de um Vereador de Marcelino Ramos  ele sugeriu para que os três municípios Gaurama, Marcelino e Viadutos, fizesse uma ciclovia ligando Erechim a Marcelino até o Prefeito de Viadutos já pelo que eu sei, não sei se estou certo pelo que eu sei já teria assinado este Termo de compromisso da de se fazer esta ciclovia, muito boa esta iniciativa de Vereador de Marcelino Ramos a gente vê passa por ciclistas ai na indo pra Erechim e até um tanto perigoso, pra eles também eles estão só no acostamento só que para fazer uma ciclovia a gente sabe tem um custo bem alto, então que sabe os Municípios os Vereadores vai em busca de Emendas parlamentares deu certo mas pelo que é para você vou ter que atender esse termo de compromisso tá você pode ir correr muito boas iniciativa do vereador de Marcelino Ramos que é verdade tem no jardim só que fazer umas que tem um gosto bem alto vereadores o pessoal aí vai fazer essa ciclovia cada município fizer uma parte quem sabe a gente consegue fazer muito interessante pro nosso Município, e para Gaurama e Marcelino, e para este pessoal mais seguro, para o pessoas que usa a Rodovia para ir até Marcelino Ramos, trazer o outro assunto eu quero falar outro dia nós recebemos a visita  do secretário de saúde foi questionada quanto,  os atendimentos que teriam no posto de saúde, acredito que nos próximos dias eles apresentem pra nós, a Vereadora Carla diz que já tem um levantamento do setor dela, provavelmente o Secretário  tenha já solicitado todos os outros setores também ele vai informar acredito que vai informar, nos próximos dias  o número de atendimento que se tem no nossa UBS, outro coisa que ouvi falar e eu não consultei minha, mas uma pessoa me falou sobre as horas no posto de saúde, 2 funcionários que estão tirando um valor significativo em horas extras eu não verifiquei ainda no portal eu vou verificar no portal, se tem só 2 que realmente se destacam dos demais, isso não pode e se tiver estas 2 eu vou trazer aqui pra Tribuna o nome dos 2 seja que for eu não sei, que são eles mas eu vou verificar no portal  e se realmente está acontecendo trazer para o público, para que a população toda saiba que tem pessoas lá fazendo 10 horas extaras no sábado, um ou 2 fazendo isto talvez  isto não esteja certo né tem que ver porque que  a vacina chega na sexta-feira daí tem que ser vacinado ou sábado, Mas são 41 funcionários no posto de saúde, se fizer uma divisão entre todos são quantas enfermeiras lá então tem um número grande de funcionário isso pode ser rateado entre os funcionários se realmente tem necessidade que se faça e um horário alternativo que não possa ser no horário normal da semana que não seja 1 ou 2 que só possa fazer isto, que na verdade nós temos vários profissionais habilitados, já pensou se o hospital tivesse 2 só que pudesse fazer uma determinada tarefa, todo fazem que precisa chama aquela 2 só vem aqueles 2, não é assim que funciona todas as enfermeiras  fazem tudo que aparecem de serviço no hospital, eu acho que no posto deveria ser assim, espero que nos próximos dias venha esta informação e eu vou tirara esta dúvida no portal da Transparência para ver o que realmente está acontecendo no posto, outra situação do posto de saúde que o pessoal tem reclamado em relação com a ambulância pequena a gente sabe que a grande as vezes tem, uma viagem mais longa e tem que usar a pequena ontem muitas vezes o paciente tem que ir com as pernas encolhidas dentro da ambulância e que não tem espaço é ruim, esta ambulância pequena acredito que seja só um quebra galho e a grande fazem uso desta pequena só que vem uma demanda muito alta e se precisa uma ambulância maior,  eu não sei se tem expectativa de conseguir uma ambulância maio, mas se não tem nos vamos em busca de uma ambulância pro Município uma ambulância grande através de emendas parlamentares a gente consegue isto está   eu quero conversar com prefeito, vice-prefeito e secretário de saúde talvez eles tenham encaminhado para a compra  maior se não tiveram encaminhado gente pode sentarem vê o que pode ser feito o que pode se conseguir através do Governo Federal através de indicações de Emenda que agora estão saindo as Emendas para que se venha uma ambulância maior, que o pessoal que tem um pouquinho mais de conforto dentro da ambulância mas vamos ver eu vou conversar com o Secretário de Saúde  e com o Prefeito para ver se tem uma expectativa de compra ou se seria interessante se nós Vereadores fossemos em busca de Recursos  para ter ambulância maior, obrigado”. Mais algum Vereador. Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sr. presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras e população que nos assiste,   primeiramente quero parabenizar os agentes de saúde e o fiscal sanitário,  pelo trabalho que tão fazendo na fiscalização no interior de Viadutos eu fui cara que vim criticara aqui, que eles não estava fazendo bem feito  esse final de semana eu andei no interior por causa do meu trabalho eu encontrei vários lugares eles estão de parabéns pena que tem pessoas ainda que acho que eles são os culpados, que maltratam em alguns lugares elas, se encontra em uma Bodega principalmente, ofendem eles,  vamos fazer o que faz parte da vida mas eles estão de parabéns as horas extras que são pagas pra eles são bem pagas pelo trabalho que eles estão desenvolvendo. Eu também quero complementar as palavras do Oslen Chaves a respeito do posto de saúde eu ando no interior e tenho mais críticas até amanhã eu quero conversar com o Prefeito Aonde tá vindo pessoas do interior se consultar e você sabe muito bem que hoje no interior as pessoas estão vindo nos últimos casos, as pessoas não tão vindo como viriam no passado, que qualquer dorzinha não querem sair, fui numa família esta  que aonde a pessoa vê se consultar que tem algum problema de saúde problema de pressão e foi maltratada lá no posto de saúde ,ela o nome da pessoa eu não vou ficar citando o nome,  acho que é assim com esta doença que tem hoje todo mundo anda estressado, não é só no posto não é só no interior hoje você vê a dificuldade dos nono em sair jogar um baralho, o cara aqui na comunidade. Hoje ele tem que ficar em casa então vou peço o que atendem no posto de saúde que tem uma um pouquinho mais de atenção com essas pessoas que chegam no Posto Saúde as pessoa veio fazer o que tem que ter em casa, você não precisa vir, a pessoa disse que estava doente. O que você tem, a pessoa vai entrar e vai dizer o que tem para o médico. Eu acho que isto ai tem que ter uma pequena mudança né. A pessoa tem um pouquinho de respeito que a pessoa tá concursada no cargo público para ver que através destes colonos, através do comércio são recolhidos os impostos e pagos os salários das pessoas né. Eu acho que um pouquinho de educação não faz mal.  Também a respeito já ouvi falar já questionei até, das vacinações porque que é feito no sábado e feriados. Tive o prazer de ir nos municípios próximos de Viadutos aonde não vacinam no sábado e feriados, vacinaram hoje por exemplo vacinaram na sexta-feira as pessoas, eu não sei porque Viadutos tem que vacinar. Se não gerar custo podem vacinar, agora se gerar custo, que o município tem custo maior para pagar horas extras. Eu sou contra, vou ser sempre. Porque tem funcionário para vacinar. Em Municípios que eu fui conversar com os caras, e não me mandaram quantos funcionários, mas irão passar. Tem menos que Viadutos. Temos que pensar que dinheiro público é de todos nós, e ninguém me diz que amanhã depois não vai fazer falta esse dinheiro. Quando esta casa no passado foi aprovado por todos os vereadores, que coloquei o questionamento para baixar os salários dos vereadores, foi uma guerra; eu e o Gueto colocamos. Depois todos aprovaram juntos com nós, não foi bem beneficiado o dinheiro para o município? Quanto tem em quatro anos? É mesma coisa agora na saúde, vamos economizar esse dinheiro; ninguém sabe o dia de amanhã. E vai que talvez precise comprar algumas vacinas se o município não tiver mais. Vou ver e fiscalizar qual o motivo que tem umas 3 pessoas que estão vacinando. Se as outras pessoas podem vacinar, eu não sei, porque não sou nesta parte da saúde. Se tem que ser a vacina no sábado, não tem problemas, mas que revezem o pessoal para vacinar, e gira em todo mundo, direitos iguais. Não sei quem são as pessoas, mas peço que as pessoas do posto de saúde, minha colega Carla está ai. Tratam bem as pessoas, vocês sabem muito bem que as pessoas do interior, tem muitas pessoas de idade no interior, elas estão muito assustadas e com trauma. Eles já não querem vir no posto, mas precisam vim, e ainda as pessoas largam as patas. Essa pessoa tem que pensar um pouco antes de fazer. Pensa nessas pessoal que estão passando por essas situações. Que eles tenham um pouco mais de atenção, principalmente com essas pessoas que estão doentes. Que são através dessas pessoas que estão recebendo o salário. As pessoas acham que são concursadas ai elas tem o poder. Quem tem poder, é quem tem uma firma que tem que se lascar para pagar impostos e tudo. Quem é concursado beleza, boa noite para boneca, fica lá. Passou como no concurso? Não sei. Olha a situação que estamos passando. Outra coisa que queria colocar, o mercado fecha as 6 horas. Acho, na minha opinião, devia deixar mais um tempo. Dividir os funcionar e intercalar; eu sou comerciante que hora irei no mercado? Tenho que largar o serviço para ir no mercado fazer rancho, ou mandar minha mulher ir. Ali também tem uma dificuldade, mas a gente da um jeito. Esses dias um cara me falou que tinha muitas pessoas se amontoando o dia de chuva na frente do Demarco e Banrisul. Está chovendo o pessoal tem que ir no banco e no mercado, é complicado né. Então todo mundo tem que ceder um pouco. Obrigado.” A palavra está a disposição, se mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra a Vereadora Helena Irene Basso: “Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Senhores Vereadores.  Gente eu sei que está difícil eu entendo o que o Vergílio falou mas vocês não pode vir em cada Reunião aqui e casseteia o pessoal da saúde, gente eu tenho gente da família a Neivinha sabe a Carla sabe eles estão no limite eles estão no ponto de ir no  psiquiatra e tem gente Vergílio eu te entendo tem gente lá que não trabalha e quem está ganhando hora extra é porque está indo trabalha então estas pessoas nos em primeiro lugar nos Vereadores temos errado teria que ir lá e se informar e não vir aqui e criticar, vai lá no posto  tu tem todo direito como Vereador vê o que tá acontecendo quem ganha hora extra pode  ter certeza que está trabalhando eu sei que a minha nora que eu posso falar disso de fonte segura de fonte  que outro sábado às duas da manhã digitando ela vai trabalhar de graça e as outras não fazer nada, tem gente que se nega de ir no sábado, então gente vamos ir lá ver o que está  acontecendo elas estão no limite foi dividido duas turmas  o secretário explicou aquele dia aqui a turma que esta atendendo o Covid é só o Covid,  outro dia eu fui no posto e só tinha a Lili lá só ela não tinha mais nem uma guria lá porque uma tinha ido a Erechim acompanhar não sei quem, tinha chamado Covid. Porque a Carla está aqui ela sabe ela não tá atendendo só 44 doente ela estão atendendo todos que estão monitorado,  os caras chamam os caras estão fazendo festa e não é 41 funcionário é com os motoristas, elas estão no limite eu vim aqui para defender vamos ir lá nos que somos Vereador em vez de criticar da força e vê o que realmente está acontecendo, era isso que eu queria dizer para você porque eu não acho justo as pessoas que deram sem vacina sem nada, a Neiva sabe a Carla sabe, quem foi atender um Covid sem vacina sem nada os Professores se negaram de dar aula porque não tinha vacina. Enquanto. Elas tiveram que atender sempre sem nada então eu defendo tanto como as do posto de saúde acho que a gente tem que respeitar elas neste momento, porque elas estão no limite. Muito obrigado”. Mais algum Vereador, com a palavra Carla Toniolo: “Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Senhores Vereadores.  Primeiro eu só quero falar daquele Projeto da ação do prédio do DAER eu não sei muito bem todos os tramites, mas posso trazer para a próxima Reunião se for necessário foi um acordo o Estado vai pagar os 3303 mil todo o valor em forma de imóveis então este 60 mil da AMAU vai ser um dos imóveis que serão dados na dívida o Município não vai receber dinheiro, os outros imóveis são imóveis do Município que eu ainda não sei quais os imóveis, vão ser citados pelo Estado alguns imóveis parece que é parte da capatazia é um imóvel do Estado. Eu na verdade estava com alguma dúvida, mas não sei exatamente qual foi o acordo. Mas só pra deixar explicado pra vocês que este dinheiro vai ser todo revestido, em imóveis o Estado não pagar, o Estado não tem condições e o Estado vai fazer a Dação destes imóveis e neste acordo a AMAU fez uma cordo pra que incluísse este prédio para pagamento da dívida. Então de maneira nenhum dinheiro não vai vir né, talvez estes imóveis não sei que inoveis são, mas de repente eles podem ser revertidos e fazer leilão. Então, na verdade só gostaria de dar essa resposta e falar ao Senhor Presidente que conversei com o Vice a questão do clube. O clube esta legalizado, na verdade o que falta mesmo é só desmanchar, mas a dificuldade que eles estão encontrando é porque precisa de 3 máquinas. Para que trabalhem juntas e eles não estão conseguindo organizar porque é um trabalho de 3 ou 4 dias que todos os dias eles estanham aqui. Então não estão conseguindo se organizar em razão da seca que tem muito maquinário no interior. Mas o mais breve possível será desmanchado, já começaram uma parte. Quero dizer a vocês que, eu como funcionária pública, funcionária da saúde é muito difícil eu vir aqui; porque fico em uma situação muito complicada. Sou vereadores, sei que tenho a obrigação de fiscalizar, trabalho lá e é difícil para mim. Mas na verdade assim, realmente estamos passando por uma situação atípica. Não só os funcionários da saúde, mas principalmente os funcionários da saúde estão em estresse. Estamos em um nível de estresse muito alto né, mas eu acredito que mesmo assim ninguém tem culpa. O nosso atendimento na saúde deveria ser bom, porque a pessoa já vai ao posto doente, no caso a gente atende mal; a pessoa sai pior. Eu não tenho muito acesso a vacina, o meu setor é o medicamento, não sei como é a organização das vacinas. Porque não sou informada disso. O que posso dizer, temos uma enfermeira que se exonerou, que era a Gladis. Temos três técnicas pela manhã, temos duas auxiliares pela tarde, duas técnicas a tarde e uma enfermeira de manha, e a tarde estamos sem enfermeira. Então, essa é a equipe da enfermagem, essa é a equipe que faz as vacinas e que essa equipe também que faz parte do covid. No covid eu também não tenho muita informação. Eu estou lá trabalhando, fico lá oito horas como funcionária, e eu convido os Senhores Vereadores; realmente acho muito importante vocês irem lá e tirar dúvidas. Porque se realmente se as pessoas estão cobrando horas extras ao mal atendimento, eu acho que caberia a nós como vereadores, não eu como funcionária ir lá e fazer sugestão. Gostaria que se realmente tiver acontecendo isso que fosse fiscalizado, mas o que poço garantir é que as pessoas lá dão o melhor de si, pelo atendimento. Falo por mim, tem essas pessoas que vão tira os medicamentos. Mas acredito que a gente está passando por uma fase difícil, mas a gente está tentando dar o melhor de si. Mas aqui está o convite, se realmente está fazendo horas que não são necessárias, é um desperdício do dinheiro público. Eu não vou nas vacinas nos sábados e feriados, não acompanho e não sei informar quantas vacinas são feitas. Na verdade, o porque que estou falando isso; porque como sou da saúde e sou vereadora. Parece que tenho que saber tudo que acontece lá no posto, me sinto até um pouco constrangida de não saber dar essas informações para vocês. Convido todos para que vão lá, o secretário não vai se opor e funcionário também não; para que vocês sintam a vontade de fiscalizar a secretaria de saúde. Obrigada.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar. Encerro a reunião de hoje. Convoco os Senhores Vereadores para a reunião dia 21 de junho do corrente ano. Boa noite a todos. Obrigado.




