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

                                                    ATA Nº 013/2021
  

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e um (05.07.2021), 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 Picoli 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 05 de julho. A Vereadora Franciele apresentou um atestado na presença do Suplente Flávio Bortoletti gostaria de convidar o Flavio que venha até a Tribuna apresente seu Diploma e faça o juramento. Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei orgânica, Lei da União do Estado e do Município exercer o meu Mandato sobre a inspiração de Patriotismo e liberdade da honra e do bem comum. Nós temos a Ata n°012/2021. 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. Projeto de Lei nº 033/2021: Autoriza o pagamento de hospedagem aos pacientes de viadutos que se tratam em Porto Alegre. 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 o Projeto por unanimidade de votos. Coloco a palavra a disposição na tribuna livre, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Carla Toniolo: “Sr. presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Senhor Vereador aqui presente hoje Flavio seja bem vindo a casa, eu vim até a Tribuna para ler um oficio que uma indicação de recurso que foi feita pelos Vereadores do PTB, pelo Deputado Mauricio Dziedricki: S.r. Prefeito ao cumprimentar cordialmente tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que por solicitação dos Senhores Vereadores Vergílio Bicz e da Vereadora Carla Cristiane Toniolo, designei ao Município como benificiário o recurso da programação um conforme a baixa. Ministério da Cidadania, sextas básicas, como objetivo das sextas básicas no valor de 100 mil reais apresenta emenda o resultado dos esforços, empregados nos sentidos de direcionar recursos federais para o Município vale ressaltar que a sua equipe deverá estar apta e atenta para cadastrar as propostas no prazo determinado pelo Poder Executivo que informara ao nosso gabinete e imediatamente acionaremos para executar o procedimento caso contrário  o Município perdera grandes oportunidades de investimentos, solicitamos que após o devido cadastramento da proposta por favor informar o numero com a maior brevidade possível, certo de estar cumprindo com os meus compromissos com os meus recursos e oportunidades, para a população de Viadutos reitero as minhas cordiais saudações e permaneço a sua inteira disposição. Mauricio Dziedricki Deputado Federal Bancada do PTB. Obrigada”. Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sr. presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, nosso amigo Pica mais conhecido, eu venho falar a respeito que nós conseguimos juntamente com a Carla uma verba, que é destinada à sextas para o Município comprar para as pessoas por causas da Pandemia, então pedimos alguma coisa para o nosso Deputado ele quase não fez votação em Viadutos este Deputado, ele atendeu nós e também vai vir mais coisas do partido do PTB nos próximos dia e nós vamos vir aqui juntamente colocar novamente para vocês, o que nos do partido do PTB, juntamente com o Prefeito e nossos companheiros do nosso partido, que trouxemos para Viadutos também quero falar um pouquinho hoje que estão arrumando a saída do Bárbara, o calçamento que estava em péssimo estado, aquele calçamento também pedir ao Prefeito lá em baixo amanhã ou depois alguém vai vir questionar, nos Vereadores falei com o Prefeito ele disse que a empresa que fez já esta vendo, para arrumar aquilo lá, porque aquilo lá diz que deu um vazamento da CORSAN um cano alguma coisa que aconteceu, ou verteu agua mas é um pepino que aconteceu lá,  então eles também vão resolver e também pedi para o Prefeito aminha Rua o Beto conhece muito bem para ele dar uma amparo naquela Rua que hoje é a pior Rua da Cidade e muitos questionam que querem um quebra mola aqui a pior Rua hoje é minha que vai na minha casa e o Prefeito me disse para mim que eles estão com a intenção em 4 meses se tudo der certo de fazer o asfalto naquele Rua que vai ate lá no Gracia e depois dobra pro posto Mapik, mas eu pedi para ele vê em frente ao Anízio logo adiante que tem aquela curva que mora o Mauricio Veronese, pessoal ali, que lá também esta intransitável, que tem um posto no meio lá na minha opinião tem que tirar porque se vai uma carreta não tem como ela passar por lá, então também pedi para ele, e ele disse que vai dar uma atenção depois de lá para arrumar aquilo lá, então assim agente também quero colocar este ajuda que o Município vai dar na saúde para o acompanhante que o doente que vai ficar dois dias 2 pernoite lá então da pra gente vê que a Administração que tem o dinheiro da saúde ela esta investindo na saúde, e este dinheiro e eu não me lembro qual o valor que veio e veio do Governo Federal se eu não me engano, e o nosso Governo Federal esta ajudando o nosso Município de Viadutos, ele esta dando o dinheiro para ele aplicar na saúde e nos outros mandatos dos outros Governos eles compravam outras coisas mas não davam o dinheiro para o Município mas claro, mas claro agora Epidemia a gente entende então este dinheiro está sendo bem aplicado  na Administração porque tem Município que talvez utilizaram o dinheiro para outras coisas e nos em Viadutos estamos utilizando para a saúde da população, então obrigado”.  Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Senhoras vereadoras senhores vereadores primeiro eu quero parabenizar a pancada do PTB pelos recursos que estão vindo para o nosso Município e assim como a abanca do MDB, que me parece que na última Sessão Vereador Boca nos informou que também que teria uma Emenda que veio para uma aquisição de uma máquina alguma coisa assim, e então é bom que os Vereadores mostrem o que estão fazendo pelo nosso Município como os Senhores sabem eu já postei nas redes socias também temos 2 Emendas uma de 80 mil e a outra de 100 mil, esta é uma pouco diferente dos do Senhores esta nossa é custeio, é um valor que vem de recurso livre pro o hospital, e conta partida o hospital tem que pagar serviços pro Estado, e assim como foi feito que eu informei os senhores para as outras Emendas o hospital acabou pagando consultas oftalmológicas, neurológicas e procedimentos no valor 20% do valor das emendas que eram selecionadas, pessoas selecionadas pelo posto de saúde e pago particular pelo hospital pelas emendas, desta vez temos 180 mil para fazer isto, temos uns ofícios aqui mas não vou fazer a leitura deles poque é do conhecimento dos senhores, eu vou passar uma informação eu estou nas tratativas de contratar um rapaz que vai fazer a filmagem para eu fazer a transmissão do que eu faço aqui na Câmara para o  Facebook então eu vou usar o meu subsidio de Vereador  para fazer a publicidade dos atos meus aqui n câmara e transmitir isto através do Facebook a gente sabe que tem publicidade que ela tem que ser dada a transparência a prestação de contas e tudo que é feito nos como agentes públicos,  então eu vou ver porque  com o pessoal da Rádio o rapaz iria filmar, e passaria  isso no Face, como isso vai ser com o meu subsidio com o valor do meu subsidio, com o que eu ganho como Vereador  a princípio  eu transmitir o que eu falo e o que eu apresento então ele vai gravar eu vou transmitir só aquilo que eu acho que tem a publicidade dos meus atos como Vereador os demais da Câmara ou a Câmara faz um programa ou cada um vê se tem, se acha interessante dar publicidade nos atos que eles fazem aqui na Câmara, e quanto o Vergílio comentou da Rua na saída pro Barbara teria uma parte do asfalto que realmente ele afundou aquilo ali com certeza é agua que tem em baixo, vertentes porque até mesmo alguns dias atras estourou um cano da CORSAN,  estourou um pouco pra baixo foi na casa do seu Alcidinho, ele ficou na superfície  ele não vem por baixo  se cano estoura a agua vem por cima, e foi pra baixo  ali a gente sabe toda aquela Rua  aquela nossa região onde eu moro é uma região bem úmida, tem várias vertentes  ele tem muita água com certeza isso do asfalto ter cedido de infiltração da agua que talvez a empresa avenha faça uma drenagem alguma coisa ali já resolva isso mas pode  ter certeza mais lugares daquela rua vai ter esta depressão no asfalto em função da agua que tem em baixo, obrigado”. Mais algum Vereador. Não havendo mais Preposições declaro encerrada a Reunião. Convoco os Senhores Vereadores para a reunião dia 19 de julho do corrente ano. Boa noite a todos. Obrigado.





