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

                                                      ATA Nº 011/2021


Aos vinte e um dia do mês de junho de dois mil e vinte e um (21.06.2021), 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 Vergílio Biz 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 21 de junho. Coloco a Ata de N°10 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 - Projeto de Lei nº 030/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação, de bens do patrimônio do Município, na forma que especifica 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 030/2021. Veto ao Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2021 e Emenda Modificativa nº 0/2021: Veto de acordo com o Artigo 152 Do Regimento Interno e Artigo 62 da Lei Orgânica. Coloco o Projeto em discussão se algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra Oslen Chaves: “Sr. Presidente, Sr. Vereadoras, Sr. Vereadores, o Projeto não muda a base Comum Curricular, ou eu estou enganado ele não muda a base ele continua sendo a mesma aquela definida pelo Ministério da Educação o que está propondo aqui a transversalidade o que ele já está dizendo aqui que a Escola trabalha faz um trabalho transversal hoje mais direcionado para a saúde, porque hoje está direcionado para a saúde, vamos deixar de lado a educação no transito e amanhã daqui dos anos, 3 anos se Viadutos começar a ter acidentes de transito não vai demora para acontecer vamos deixar começar os acidentes para ter um tema transversal relacionada a educação no transito, nós temos que esperar acontecer para criar um programa para criar a educação no transito eu acho que não, não muda a base comum curricular [e um programa transversal, paralelo e o que já está sendo feito definido pelo Ministério da educação e justificativa que estão trabalhando o Covid então nós trabalhamos hora a área transversal, relacionada a saúde porque tem problema de saúde vamos esperar acontecer acidentes de transito para trabalhar área de educação no transito e fazendo alguma coisa em relação a isso eu acho que poderiam apresentar o que está sendo feito os trabalhos, o que está sendo feito, o que está sendo realizado com os alunos, na educação no transito para rejeitar a alei que só vem pra beneficiar o aluno, para melhorara a condição do aluno, não vem pra prejudicar ou o Projeto veio para prejudicar, não ele veio só para melhorar as condições do aluno então simplesmente eu não entendo, o que aconteceu é uma Projeto de Le uma Lei que vem para contribuir que vem para somar não muda a Base Curricular mantem-se  a mesma Base trabalha com outro tema transversal que é a educação no transito convidando fazendo palestra extra fora da base curricular, que esta sim é  pelo Ministério da educação e está rejeitando um Projeto por isso com base que a educação já faz um trabalho transversal e hoje o objetivo a saúde e não a educação no transito lamento mas isto não é justificativa, eu espero que os senhores não aceitem este veto votem contra o veto, e que se mantenha aquilo que se foi decidido em Plenário, obrigado”. Mais algum Vereador, com a palavra Antônio Pasini: “Sr. Presidente, Sr. Vereadoras, Sr. Vereadores, o João Ari que está nos prestigiando com a sua presença, eu também quero aqui dizer que sou contra este veto tudo que é relacionado a educação acho que só vem trazer um conhecimento um avantajado maior, para a população para as crianças, para o transito pois com certeza porque não vão só transitar aqui em Viadutos não vão se basear só nos acidentes aqui, que eles não vão circular só aqui em Viadutos, vão sair fora aqui também não vão só, não vão só ficar dentro de Viadutos, então eu acho que esta tese que apresentaram aqui deste veto não cabe acho que tem que trazer o conhecimento, o conhecimento nunca é demais as pessoas ali tem que estar com conhecimento para poder saber, porque tantos pedidos de sinalização, porque tantos pedidos, para um conhecimento maior, você está andando você vai saber o que está fazendo no transito, se já estão ensinando prestando este auxilio para as crianças, a gente vê tanta coisa errada ainda então, a gente vê ciclista andando nas calçadas, você motorista não parando na faixa de pedestre, você vê pedestre não atravessando na faixa de pedestre, eu acho que é muito interessante este projeto e não vão se arrepende passa e ir na escolas, e trazer toda esta informação para as crianças e mesmo se os pais não estão sabendo elas vão levar esta informação para casa, então eu peço que seja votado contra este veto, que passe que seja feita está educação nas escolas, obrigado”. Mais algum Vereador, com a palavra Helena Irene Basso: “Sr. Presidente, Sr. Vereadoras, Sr. Vereadores, João Ari que nos assiste, a Emenda à que a Carla pediu para secretária de educação não está junto com este aqui e pelo que eu entendi que ela respondeu pra nós, estas aulas de educação de educação de transito vai ter sim, desde quando que é a Brigada que não é a  escola que chama é a brigada que oferece e que inclusive não tem aqui em Viadutos, vem de Erechim mas já teve e ela disse que vai continuar tendo, pelo que eu conversei um dia com ela, mas foi a Carla que mandou pedir por escrito e veio que está junto, né que foi encaminhado pro Conselho de educação e daí o Conselho de educação  pelo que deu para entender não é que proibi de fazer as aulas de educação de transito, eles vão continuar deixando ter extracurricular, quando este ano eles quiseram, acho que se expressaram mal ali, este ano  com certeza mas pelo conversei aquele dia com a secretária que eu fui com a Carla só depois ela que fez o Oficio para ela, ela deu pra entender pra nós sempre que for possível, e que a brigada oferecer eles nunca vão deixar de aceitar, a minha opinião é esta porque como estava no Projeto é que não pode ser, isso que eu entendi, obrigado”. Mais algum Vereador, com a palavra Helena Irene Basso: “Sr. Presidente, Sr. Vereadoras, Sr. Vereadores, João Ari que nos assiste, na verdade eu fui conversar com ela  quando veio a resposta do conselho municipal de educação o que foi que eles nos colocaram que foi o meu entender, que seria inviável fazer um Projeto para estabelecer estas aulas, em função que estas aulas acontecem extracurricular, e que o conselho colocou que não teria autonomia para mudar o currículo, não sei na verdade se era bem está a colocação e o Projeto para mudar o Currículo. Mas foi o que o conselho entendeu então ele respondeu que eles têm autonomia para estas aulas extracurriculares, e que já existe importância da escola essas aulas extracurriculares Como Eu até comentei antes eu não sei porque realmente não acompanha a escola não sei se estas aulas acontecem, ou não acontecem, e a secretária nos colocou que eles têm um digamos um acesso com a brigada e que a brigada iria fazer essas aulas conforme a necessidade. Então na verdade o que a gente, eu entendi foi que o conselho não aprovaria porque eles não têm autonomia para mudar o currículo da escola, obrigado”. Mais 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 cinco votos a três. Coloco a palavra a disposição na tribuna livre, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Antônio Pasini: “Sr. presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras e população que nos assiste, eu venho a Tribuna porque na última Sessão houve uma questão relacionada a área de saúde eu não sei se alguém foi certificar buscar informação do que está acontecendo, o que não está acontecendo, e eu me senti na obrigação de procura informação, buscar uma informação correta, uma informação sobre o que realmente está acontecendo não é fato, não é fato não é me disseram, não é eu acho então eu fui lá procura informações e trouxe aqui, sobre as horas extras que foi levantado. Porque está saindo hora extra, tem gente que tem hora extra tem gente que deixa estas horas em banco de horas. Então talvez por isto que tem umas pessoas que tem mais de horas extras e que aparecem mais horas extras. Tem uns que ficam em banco para tirar depois quando precisa, tirar. Tem 2 pessoas lá dentro que são responsáveis pela sala de vacinas; então por isto também tem as horas extras. Eu fui questionar também, porque as horas extras mais horas extras, estas 2 pessoas talvez, pessoa responsáveis pela sala de vacina elas vão fazer treinamentos elas têm que lançar após 48 horas aplicadas as vacinas, elas têm que lançar tudo pro Ministério da saúde. Tem que fazer todos o lançamento de todas de quem foi vacinado, e assim as informações que me foram dadas, que ninguém é convocado a trabalhar são simplesmente convidados a trabalhar. Lá dentro quem quiser trabalhar no final de semana pode ir não é convocação, então as vacinas aos sábados, também questionei porquê e que está sendo, para melhor desenvolver a vacinação, porque durante a semana é muito tumultuado com outras doenças com outras enfermidades, com outras vacinas com atendimentos a crianças, atendimentos com esta pandemia também, com atendimento domiciliar. Então, as vexes complica bastante, já pensou chegar em uma segunda, vamos vacinar uma certa idade, vem 100 doses, aí vai 100 pessoas para vacinar. Começa a vacinação, depois tem que parar para atendimento, não tem pessoas o suficiente para fazer as vacinas; por isso que está sendo feitas no sábado. Fui lá me certificar, pedir informações. Acho interessante quando temos algumas dúvidas, ir na secretaria direto e pedir, trazer as informações corretas, que as vezes a conversa de um e de outras vai trazer uma divergência que não está certo. Então, eu acho interessante. Não estou aqui para defender ninguém, só quero sabe o certo. Temos que nos certificar se há dúvidas em qualquer secretaria. Conversei com secretários essa semana também, quando precisar é só ir lá que eles vão prestar todas as informações. Muito obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores. Com relação a essa polemica das horas, um faz e outro não faz; vacina no sábado. Isso é uma questão de gestão, responsabilidade do secretário e do Prefeito. Se tem 2, 3, 4 ou 5 pessoas que estão sendo beneficiada, isso alguém pode apurar. Se isso é errado alguém vai apontar. O fato de serem estado vacinado em especial no sábado e os demais municípios vacinam durante a semana, questão de gestão; opção da administração, opção do secretário. Depois eles devem arcar com as consequências de seus atos. Se a opção de vacinar no sábado é porque nos dias de semana tem um atendimento maior à população, isso é uma questão de gestão, responsabilidade dos dois. Com relação a parte que o vereador colocou, que ele convida e não convoca. Ali tem erro, lamento, mas aí tem erro. Não existe convite para o servidor público, ou ele é convocado para trabalhar ou ele é convocado para trabalhar fora do horário, se não ele não vem.eu preciso ser convocado pelo meu chefe para cumprir as horas. Todos que executam as horas, eles são convocados, se não está havendo convocação está sendo feito um erro muito grave. Convite lamento, no serviço público não existe, é convocação. Eu chego a fazer 80 horas em um mês, recebo 40, não recebo mais que isso. O estado não paga mais que 40 horas. Sabendo que íamos lá porque estávamos sendo convocados para fazer. Fui convocado a fazer mais do que minhas 40 horas, sabendo que ia receber só as 40 horas, mas a gente trabalhava. Estou dando isso só como exemplo. Toda a hora trabalhada tem que ser paga. Se tem alguém fazendo 20,30,40,50 horas; nada mais justo que pagar essas pessoas. Hora trabalhada, hora paga. Isso nós nunca vamos contestar, nunca vamos ser contra. Trabalhador trabalhou tem direito de receber. Como relação às informações que a secretaria passa, nós estamos aguardando ainda, acredito que foi feito aqui na tribuna, sobre os atendimentos do posto. Não sei se algum dos senhores recebeu. Foi pedido aqui o numero de atendimentos, quantas pessoas são atendidas por mês por dia. Acho bem interessante isso, porque já se espalhou o numero de funcionários. Seria uma maneira fácil de se justificar. O posto tem tantos funcionários, mas atendem tantos por semana. Dai isso se justifica, é bem tranquilo, é bom. A capatazia trabalha de tantos a tantas horas, gera bastante horas, poque falta pessoal. Tudo se justifica quando se tem uma explicação. Onde você pode passar para a população o que está acontecendo. Acredito que o Vereador Vergílio foi questionado por causa disso. Se ele tem em mãos essas informações, ele pode repassar. Atendem 500 pessoas, tem que ter tantos funcionários mesmo. Isso é bom, temos que ter essas informações para justiçar o que está acontecendo. Mas acho que isso já foi colocado e já foi discutido, ficam colocando muita manga para uma questão administrativo do posto de saúde. Eles agora que se resolvam, vejam o que é melhor para o município, para os funcionários e se resolvam. Se tem funcionários que está fazendo 40 horas e está trabalhando pelas 40 horas, que se paguem as 40 horas para ele. Nunca questionei essa parte, de dizer não esse funcionário não tem que fazer, tem que fazer, não deve ganhar pelas 40 horas. Foi convocado, trabalhou, recebe pelo o que trabalhou. Em qualquer serviço normal é assim que funciona. Se nós vamos ficar assim de cada um trazer uma informaçãozinha, vai virar uma bola de neve e não vamos chegar a um comum acordo. Questão de estão se resolva lá, já foi apontado, já foi justificado. Funcionários que tem que ficar além dos horários digitando, não pode vacinar durante a semana porque o atendimento ao público durante a semana é a demanda; tranquilo. Está se expondo o que aconteceu, se cada vez a gente trazer mais uma coisinha, mais uma coisinha, discutindo cada vez mais em cima do assunto, que é só de competência do posto. Não podemos esquecer, como o vereador disse, das outras secretarias, de obras, de administração, de assistência social. Não existe só uma secretaria no município. Existe várias, mas agora acho que isso é passado e vamos aguardar para ver o que eles vão tomar a melhor decisão possível lá. Mas tenho outro assunto para os Senhores, nessa semana saem as emendas de bancada, as emendas de partidos políticos. Se os senhores receberem alguma indicação de emenda nessa semana; as emendas individuais já foram lançadas, não tem mais para esse ano. Essa semana está sendo iniciadas as indicações de emendas de bancadas ne Joao Ari e vai receber, 2 Emendas este semana duas indicações a pedido, da direção do partido com o Presidente João Ari, eu como Vereador a indicação de 2 emendas de 100 mil reais pro hospital, mas teremos 200 mil por hospital esta semana, nos próximos dias que tiver o oficio eu trago pros senhores para ficarem sabendo o que está acontecendo, já adianto que em agosto vou até Porto Alegre que nos mês seguinte começam a fazer aquele pré lançamento das Emendas para o ano de 2022, e agente já tem que estar em cima para ver o que se pode conseguir para o Município, o ano que vem é uma a no de eleições Estaduais, federais, Governador, Presidente e Deputado, a gente tem que cobrar eles, eles vão vir o ano que vem pedir voto, para nós então está na hora agora no final do ano então os senhores se tiverem algum contato com os seus Deputados, esta na hora de pedir seria ali o ideal, agosto, setembro ate novembro eles lançar no sistema aquele primeiro guarda chuva aquele primeiro lançamento das Emendas. Com em relação as Emendas também eu apresentei deixei na casa um Anteprojeto da Emenda impositiva da Câmara de Vereadores. Emenda Impositiva é o mesmo sistema que já acontece no governo federal e agora tem inclusive no governo do estado com R$ 1.000.000,00 reais para cada deputado estadual também. A emenda impositiva funciona assim, hoje o governo federal quer da 1.2% do orçamento total da união divide entre todos os deputados federais e senadores; esse valor que está lá dentro do orçamento o deputado pode fazer uma indicação onde pode ser gasto. A sugestão para o nosso município seria nos mesmos moldes do governo federal e nos mesmos moldes de centenas de municípios pelo país lá fora que já tem a emenda impositiva municipal. Onde o vereador não cria despesa nova, ele usa o orçamento que é aprovado pela própria câmara e faz a indicação dentro daquele orçamento de valores que já estão previstos para que sejam executados dentro daquele valor. Porque é bom a emenda impositiva no município? Vou dar um exemplo do Vereador Odir Bocca, que morra em uma comunidade aqui no interior. Quem sabe os moradores da comunidade cobra ele, pede pra ele o que ele fez e vai fazer pela comunidade dele. Ele vai dizer, vou ter que pedir ao prefeito. Tendo o orçamento impositivo, ele vai fazer a indicação; eu tenho R$ 30.000,00 reais para indicar; vou indicar para que se coloque tubo no interior da comunidade onde morro. A prefeitura terá que executar porque o orçamento é impositivo. Já tem o orçamento plurianual que é votado por nós.; ele vai ter que executar aquela porque que o Odir Indicou. O Vereador Artêmio já pediu para que regularizasse a rua onde morra. Se tivesse o orçamento impositivo o senhor iria destinar o valor do orçamento direto para que seja executado a obra. É muito mais fácil. Prefeito nenhum quem, porque ele deixa de ter 100% do orçamento e passa ter 98.8% que ainda continua sendo muito bom. Teve prefeituras que entraram na justiça tentando cancelar o projeto aprovado pela câmara, decisão judicial foi favorável ao Legislativo. Assim como já tem o impositivo no governo do estado e no governo federal. Pode ser feito nos municípios. Inúmeros Municípios já fizeram é uma maneira de um vereador que está na comunidade, trabalhar pela comunidade dele. Um vereador aqui do centro quer fazer uma indicação para uma comunidade do interior, pode. As vezes tem uma pavimentação que custa R$ 100.000,00 reais e só tem R$ 40.000,00 cada vereador, se reúnem 3 ou 4 vereadores e façam a mesma indicação. O Projeto está aqui na casa, o jurídico vai fazer um parecer jurídico sobre o projeto. Mas como a gente entende que já tem em inúmeros municípios, e já tem decisões judiciais favoráveis sobre isso; não teremos problema, o problema vai ser a administração que talvez não queira abrir mão de 1.2% do orçamento dela e deixar que os Vereadores façam isso e façam essas indicações. Peço então para os senhores vereadores olhem, vejam se é interessante para o município se é bom para todos nós; que façam a leitura, que façam emendas, que façam sugestões, e depois que isso tudo tiver bem alinhado dai sim poderemos mandar para casa. Para que seja apreciado e aprovado. Agora se os demais vereadores acharem que não é importante para nós, que isso não é bom para o legislativo, que não é bom para as comunidades do interior, para é bom para um morador de uma determinada rua que não tem como ter acesso a comunidade dele, então deixamos ele e não votamos, e continuamos na nossa luta de tentar arruma tempo da prefeitura para arrumar algo para nós. Esse sim ou não sem ser totalmente palpável. Obrigado.” A palavra está à disposição, se mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Odir Bocca: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores. Vim a essa tribuna comunicar que o nosso partido MDB recebeu uma emenda parlamentar do Deputado Osmar Terra, onde foi adquirido um trator agrícola. Que nos próximos dias estará a disposição do nosso município. E temos mais emendas para vir que está palavrado, vamos aguardar, tomaras que se concretize nossos pedidos também. Dizer que nosso partido também contribuindo com a administração. Quero parabenizar também o vereador Pasini, que foi conversar com o Secretário, cada vereador não precisa ter vergonha de ir nas secretarias e pedir informações. Que cada vereador peça buscar as informações e venha aqui falar a realidade. Daqui a pouco é um diz que me disse daqui, diz que me disse de lá. Assim se fala palavras concretas. Obrigada.” A palavra está à disposição, se mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra a Vereadora Helena Irene Basso: “Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores. Também quero parabenizar o Vereador Antônio Pasini por ter ido na saúde, que acho que todos nós vereadores devemos fazer o que ele fez. Não só da saúde, mas em todas as secretarias. Acho que não é obrigação de nós expor um secretario aqui para dar informações. Nós que estamos ganhando para fiscalizar. Então, é nós que temos que ir lá, e realmente a gente se sente até chateada com esse pessoal que trabalhou e estão trabalhando na saúde, tanto no hospital quanto na unidade básica de saúde; que nuca mediram esforços para tender, nunca ninguém se negou de ir atender o pessoal com COVID. Em vez de nós estará aqui elogiando eles, nós praticamente estávamos desprezando. Nós Vereadores ganhamos mais do que as técnicas e é nosso serviço fiscalizar. Acho que todos os colegas que estão aqui, quando tem algo, é para fazer como o Pasini fez. Nós temos que nos unir e homenagear a saúde, e não fala mal. Obrigada.” A palavra está a disposição se mais algum Vereador deseja se manifestar. Peço que a Vereadora Helena Irene Basso assuma os trabalhos da Casa para eu poder me manifestar. Assumo os trabalhos da casa e paço a palavra ao Vereador Vergílio Bicz: “Sr. presidente, Sas. Vereadoras, Srs. Vereadores. Eu ouvi vários Vereadores questionando e agradeço ao Antônio Pasini a respeito da saúde e quero dizer para ele fez um trabalho buscar informações lá, e o questionamento que virou uma polemica foi por causa das horas extras é um questionamento eu como Vereador tenho a obrigação de fiscalizar agora no resto, no trabalho que a saúde de Viadutos está fazendo não é de hoje, eu admiro porque eu acompanho eu velo no interior eles buscam 10 noite, uma hora da manhã, é um trabalho que quando a gente fala chega a se arrepiar de ver o esforço que eles fazem lá, desde as vacinações fazem no sábado, só tem aqueles desentendimento pequenos mas no resto a nossa saúde de Viadutos se alguma pessoas chegar e dizer à a saúde de Viadutos é ruim é o maior mentiroso, porque a saúde de Viadutos seja quem é o secretário, quem não é o secretário tem algumas desentendimento nos atendimentos, alguma coisa mas no geral temos que elogiar a saúde de Viadutos e também que a Irene Basso falou que as técnicas ganham menos que nós Vereadores né, isto é bem importante né por isso eu bato naquela tecla sempre batendo né os Vereadores tem que ganhar um salário mínimo, eu quero falar um pouco também do interior do nosso Município, que o Município nos últimos dias deu aquela tempestade talvez não pegou todas as regiões mas 4, 5 horas da manha forte onde alagou quase entrou agua nas propriedades os tubos não venceram, foi botado tubo de 50, 5 a 10 anos atras vencia e sobrava e hoje com os descoque nas lavouras  não vencem mais tem que colocar tubos maiores. E vê onde o Prefeito e o Vice que é coisarada de acontecer, eu vi o Vice as 5 da manhã nas estradas olhando as estradas então muita gente talvez critica a Administração por causa das estradas. Também estão com as maquinas não estão conseguindo fazer parelho, as estradas o pessoal tem que intende porque agora está época toda tem atoladores, muitos atoladores no interior eu ano e vi as estradas não estão ruim não estão a mil maravilha, mas não estão ruim da pra ficar tranquilo e vi fim de semana ate aconteceram uns fatos ali uns cara criticando porque teve atolamento as estradas mas é assim vai acontecer isto sempre algum lugar vai acontecer e o atolamento que deu no loteamento aqui em cima eles vão abaixar e ficar o nível dos loteamento  então aqueles estradas ele vão aterrar ficar parelha, eles colocaram o material tipo sábado ali e atolaram fim de semana, aquelas brita vão desaparecer tudo, não vai ter por isto que eles estão fazendo em etapas não é fácil para a Administração fazer que deveria estar pronto, o Jovelino fez a negociação esta Administração pagou,  no mandato passado e vão fazer as etapas que precisam nesta área industrial. As vezes os caras vão dizer porque isto porque aquilo. Lá na propriedade do Ati de Grandi a Administração fez um trabalho extraordinário de cascalhento ele tem a oportunidade que ele tem cascalho, essa é uma grade qualidade. A prefeitura só colocou as máquinas, o Ati colocou ate os caminhões. Deu um pouco de atolamento para chegar ate na propriedade, mas ao menos na propriedade dele esta bom. Não gosto quando tiram fotos e postam dizendo que a estrada esta ruim. Como o Pasini disse, temos que ir lá ver. Esta ruim, mas as vezes apenas uma coisa, e o resto esta muito bom. A administração esta se preocupando com o inteiro e com os agricultores. Falei com o Prefeito, falei com o Vice, falei com o Chibaro; todos se preocupando. Vocês sabem que com essa epidemia há uma dificuldade muito grande para a administração, para nós e para o pessoal do interior. Você vê os caras entrando em depressão, você não imagina a tristeza de vê-los, sem conseguir sair de casa. Graças a Deus, a Carla deve saber mais que eu, mas os casos em nosso município estão diminuindo. Peço à população e nós Vereadores falar para essas pessoas que talvez só criticam; dizer, estamos errados aqui, mas esta bom aqui. A saúde, questionemos uma coisa, mas no resto está 10. Eu vi essa semana a ambulância buscar a pessoa a 1 hora da manhã. E o motorista de plantão tem que atender o telefone e buscar. Obrigado.” Peço que o Vereador Vergílio Bicz reassuma os trabalhos da casa. Reassumo os trabalhos da casa. A palavra esta a disposição se mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra a Vereadora Carla Toniolo: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores. Aproveitando o gancho do Vereador Vergílio, gostaria de colocar que realmente eles estão trabalhando muito no distrito industrial nessa administração. Na administração passada e consequentemente essa, conseguiram sanar essa dívida que tinha. Acho que é um grande passo, eles estão trabalhando dia a dia lá para que a obra cada vez, já foi licitado também a energia elétrica; então logo essa obra vai ser concluída. Realmente também soube que aconteceu o fato de atolamento lá no final de semana, acho que é a rua que vai dar acesso ao distrito industrial, e eles não conseguiram colocar brita lá porque sexta choveu e esse final de semana foi de chuva e eles não conseguiram chegar lá e fazer o britamento lá. Bem como o Vergílio colocou, acredito que a administração está sempre aberta para qualquer fato, qualquer pedido, esta apoiando os agricultores, como nossa colega também foi atendida, acredito que quando o Bocca precisa, ele também vai ser atendido. Acredito que sempre temos que buscar o entendimento com a Administração, que claro, nossa função é fiscalizar, mas daqui a pouco buscar o entendimento, buscar respostas antes de criticar. Realmente fui lá há uma semana, não consegui subir porque tem muito barro; mas eles vão aterrar e vai ficar muito bom esse acesso. Só que é uma coisa que tem que ter calma, não é uma coisa do dia para a noite. Também quero falar um pouco com vocês sobre a saúde. Muito digna e muito respeitosa a atitude do nosso colega, na outra sessão convidei todos os vereadores para irem na secretaria e realmente buscar informações sobre o que estava acontecendo. O nosso colega foi, agradeço, me sinto honrada em escutar que a saúde esta fazendo um bom trabalho, porque faço parte da saúde. Procuro não falar muito porque dizem; ela fala bem porque ela esta lá. As vezes procuro não me manifestar muito, mas acredito que sim que todos os funcionários estão se esforçando para que consigamos superar a pandemia do covid. Hoje estive conversando com a Lili, que ela é uma das responsáveis pelo setor das vacinas, ela me passou sobre a vacinação do covid, eu vou ler para vocês as pessoas que foram vacinadas porque acho importante que nós como vereadores tenhamos a par do numero de vacinação no nosso município. O número de covid está diminuindo, ontem-ontem positivou só um, ontem parece que não positivou ninguém, mas acredito que logo essa situação da pandemia vai ser superada. Tenho quase certeza que a grande parte é em função da vacinação, porque como as pessoas estão sendo vacinadas, o contágio é menor. As pessoas estão se cuidando sim, a nossa fiscalização está sendo mais rígida, estão fiscalizando final de semana, sábado estavam com guarda-chuva fiscalizando. Acho isso muito importante. Hoje já foram vacinados os trabalhadores de saúde, os idosos de 60 anos ou mais, comorbidades crônicas de pessoas a cima de 18 anos, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de força e segurança, trabalhadores da educação incluindo professores e funcionários, trabalhadores de transporte coletivos rodoviários, caminhoneiros, trabalhadores de limpeza urbana e coleta de resíduos, gestantes poetaras, e esta crescendo em ordem gradativamente dos 50 anos para baixo, hoje estamos vacinando pessoas de 50 anos para baixo. Acredito que 49 e 48 anos essa semana vão ser vacinadas. Atingimos sábado 50,8% da população foi vacinada com a primeira dose. A segunda dose ela foi vacinada em torno de 25%. A segunda dose da vacina a AstraZeneca ela tem 90 dias para fazer, você aplica a primeira dose e faz a segunda dose daqui 90 dias. Por isso que tem essa diferença, e vai demora um pouco a fazer a segunda dose. Acredito que o nosso município esta bem adiantado, esta dentro dos 20 da região que vacinaram os 50% da população.  Todas as meninas da saúde estão de parabéns, porque é um grande ganho para nós e para a nossa população. Conforme vai acontecendo as vacinas, posso estar trazendo as informações de como esta acontecendo a ordem de vacinação. Cada semana vai baixar um ano. Vamos chegar rapidinho nos jovens, e esperamos que até setembro como o governado falou, consigamos vacinar a maioria da população. Obrigada.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra a Vereadora Franciele Olkoski: “Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores. Primeiramente quero corrigir a fala do senhor Presidente, a propriedade é do Ati e da Franciele. Não tenho nada a me queixar quanto a administração. Teve sim final de semana onde o leiteiro foi para a rede social desabafar porque não foi a primeira vez, foi a terceira vez que ocorreu isso. Sempre ajudamos ele, nesse domingo ele ficou lá 1 hora aguardando porque não vimos ele chamar. Nosso funcionário foi com o trator rebocar, mas meu marido ligou para o André, hoje foram lá e arrumaram. Acho que o que falta é um pouco de atenção, na quinta ou sexta quando o pessoal termina, da uma passada com o rolo lá, não entendo muito de estrada, mas da uma cascalhadinha. Temos duas entradas de casa, por cima pela cascalheira que também esta intransitável, não tem como subir, não tem como passar e a estrada de baixo também. Então, foi meu irmão lá em casa e não conseguiu subir com carro normal. Agricultor, principalmente produtor de leite não tem como esperar por causa do produto, se não estraga né. Agradecer a administração porque fomos atendidos hoje. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar. Encerro a reunião de hoje. Convoco os Senhores Vereadores para a próxima reunião Ordinária do dia 05 de julho de 2021. Boa noite a todos. Obrigado.






