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

                                                          ATA Nº 015/2021
  

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um (02.08.2021), 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 02 de agosto. Quero comunicar aos Vereadores que a partir de hoje estamos ao vivo no Facebok pela Câmara e nos colocamos à disposição da Radio Comunidade se a Rádio tiver interesse o material vai estar à disposição, aqui com a Câmara se a Rádio quiser transmitir o link das Sessões. Hoje temos a presença do Suplente de Vereador Dirceu Lazarotto peço que ele venha até a Tribuna apresente seu Diploma e faça seu juramento. Nós temos a Ata n°014/2021. 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 1 abstenção 7 a favor.  Projeto de Lei nº 035/2021: Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Fica na Casa será votado na próxima Sessão. Peço que seja lido o Projeto de Lei nº 036/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na cessão de estágio para exercer funções junto ao Cartório Judicial do Foro da Comarca de Gaurama/RS. A palavra está à disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Dirceu Lazarotto: “Sr. presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Senhoras vereadoras senhores vereadores quem está assistindo está live  pelo Facebook da Câmara de Vereadores de Viadutos, muito interessante este Projeto esse pedido e muito mais importante o atendimento  do nosso Executivo sobre isso, a única coisa que eu vejo aqui que eu não consegui entender direito se tá ou não no Projeto este estudante de direito apenas do Município de Viaduto ou de qualquer município pode participar da seleção, eu acharia muito importante que fosse apenas pessoas ligadas ao município de Viadutos que votem no município de viadutos que sejam ligados a família de Viadutos, este é meu único ponto de interrogação. Se alguém puder me auxiliar nisso que eu não consegui ver no projeto. Muito obrigado. Mas algum vereador, coloco então o Projeto em votação os que concordam permanecer. Como estão não concordo favor levantar-se aprovado o Projeto N°36 por unanimidade de votos. Temos o requerimento nº 03 de 2021 de autoria da vereadora Carla Toniolo, A palavra está à disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Vergílio Bic: “Sr. presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Senhoras Vereadoras e senhores Vereadores,  muito importante que a minha colega que ela fez aquela rua é onde eu moro perigosa porque a gente sai na BR ali em baixo na garagem do Cesar Pasini, e o pessoas do São Pelegrin além do quebra mola  eu gostaria que a administração analisasse para botar placas, talvez tenha placas eu não lembro ,mas acredito quer não tenha,  e outro estudo que eles tem que fazer  é ali em baixo que a gente vai para o São Pelegrino e sai no asfalto aqui na BR, porque aqui tu não tem muita visibilidade de quem vem do centro e de quem vem de cima de cima por exemplo de quem vem do São Pelegrin ate tu enxerga quando você está na Rua e vem um de cima e quase bate, o carro ou vice versa, então peço aos Colegas que aprovem o Requerimento da Colega é importante  e também acredito que vários lugares o pessoal pede quebra mola  porque muita gente abusa na velocidade eu não falo dos  outros que eu também gosto de correr né e é perigoso mesmo aqui principalmente é criança né que a gente pode atropelar criança porque uma pessoa atravessando  a gente vai parar agora criança ninguém sabe a hora que ela tá na rua né É uma esquentada mãe ela já tá na rua por exemplo essa semana também eu vi uma cena que  criança a mãe segurou mas eles ia atravessar a Rua é um lugar de muito muito velocidade bastante que é  na rua do Cwik, que vem aquele asfalto de cima e ali também a Administração deveria analisar alguma coisa pra fazer quando o pessoas vem do asfalto de cima desce corrido todo mundo para descer o asfalto desce corrido,   aí é muito perigoso aí tem crianças que graças a Deus nunca aconteceu, obrigado”. Mais algum Vereador, Com a palavra o Vereador Dirceu Lazarotto: “Sr. presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, muito importante Vereadora por este Requerimento isto que o Vereador tem que fazer ver o que necessita na cidade trazer até o Executivo. Como Vergílio falou ali é bem perigoso tem aquela rotula também,  ninguém respeita os caras vem e atravessa e é muito perigoso só a única coisa quando construir a lobada que  não se faça uns cavalo que nem foi feito aqui de baixo né, tem que fazer uma lombada  dentro da lei né porque as lobadas que foi feita que eu não dava nem para atravessar né, Depois tiveram que baixar o que se passa uma lombada bem feitinha com certeza aqui para aprovar tudo que é bom para o Município, obrigado”. Mais algum vendedor. Coloco o Requerimento em votação os que concordam permaneçam como estão os que não concordam favor levantar-se, aprovado por unanimidade. Coloco a Tribuna livre por 10 minutos algum vereador deseja se manifestar, com a palavra vereador Dirceu Lazarotto:  “Sr. presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras,  o pessoal que tá assistindo a gente na Live queria parabenizar há muitos anos que eu vinha pedindo isso, quando era Vereador eu vinha sempre pedindo para que fosse transmitidas as Sessões desta casa ao vivo pela Câmara de Vereadores ate eu tinha em mãos hoje o pedido ao Legislativo que eu retirei depois que eu  soube que ia ser feito isso ao vivo hoje aqui é muito importante que o cidadão Viadutense acompanhe o serviço dessa casa e o cidadoa Viadutense veja o que o Vereador está fazendo aqui como ele volta o que ele vota,  o que ele defende o que não defende nesta casa, isso é uma coisa  que vai vender muito fruto, pode ter certeza parabéns pela iniciativa bastante gente reclamando daquele asfalto em frente ao Airton Tochetto  que já está detonado, mas eu falei que o prefeito hoje já está tudo encaminhado disse que logo nos próximos dias. Parece que vão estar informando aqui no asfalto houve alguma falha, alguma coisa elas vão ver e vão retificar o asfalto. Então parabéns ao Executivo que já tá vendo isso, tem uma Emenda do Deputado Paulo Pimenta que eu pleiteei já está certa para o ano que vem eu só não sei ainda que área que vai ser colocado mas já está garantida para o próximo ano uma Emenda do Deputado Paulo Pimenta para o Município de Viadutos então a gente mesmo não sendo Vereador está trabalhando para o município eu estou assumindo hoje essa Casa quero agradecer aos Oslen Chaves que tocou de viajar para Porto Alegre e o João Ari também está viajando para Caxias do Sul então eu assumir essa Casa hoje um privilégio voltar aqui ver pessoas que eu trabalhei nobre colega Vergílio,  o Presidente Roberto Picoli Roberto Piccoli o colega Odir Boca  lá de Lambari e os novos Vereadores que estão aqui debatendo com vocês, eu mesmo de longe eu acompanho bastante as Sessões dessa casa eu procuro ler as atas todas que acontece aqui nesse Legislativo eu queria fazer aqui uma colocação para os vereadores Antônio Pasini, e a Vereadora desta oposição aqui que nós temos que marcar território nessa Casa é oposição é que faz o Governo cresce debater os Projetos aqui nessa casa não pode  passar em branco aqui nessa Casa nós tínhamos debates rígidos né Vergílio, aqui nesta Casa mas pelo bem do Município e o Prefeito gosta quando tem debate  aqui nessa Casa porque só assim vai de achar falhas ou acertos,  e não é que a gente precisa debater quando é contra tem que debater quando é favor também, e a posição é que faz o governo a oposição de vereadores da situação se mexerem nos temos que marcar território,  eu sei que vocês são novos aqui estão começando mas nos próximos meses vão pegando o macete da coisa espera que nós temos debates bons aqui nessa casa eu vou estar lá de plantão assistindo e aplaudindo  vocês aqui nessa casa então parabéns mais uma vez pela iniciativa e transmitir esse programa, muito obrigado”. Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sr. presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras,  parabenizar a  Administração pelo último leilão que fizeram aonde começou com R$ 350, R$ 360,00 mil e alcançarão um recorde que acredito que a gente previu vários leilões do município das máquinas que não eram mais utilizadas as máquinas para o município custaria muito alto aonde conseguiram R$ 828,00 mil toco mais um pouco menos aonde vai sobrar para o Município mais de R$ 500.00 aonde o Município ele não pode investir esse dinheiro em asfalto e outros tem que ser investido na agricultura e obras então o Prefeito o Vice administração já tá vendo aonde eles vão o que que eles vão adquirir de máquinas para nossa agricultura do município de viadutos por isso que a gente sempre diz que está ministração está defendendo a agricultura as estradas  do interior pela primeira vez eu ando o meu trabalho facilita a uns 15 18 anos para interior de viadutos, onde eu tô vendo uma coisa que eu nunca vim por uma Administração ter feito como tá fazendo hoje no interior e pôr os agricultores, até um tempo conversei com a minha colega Carla,  nos estávamos  pensando em fazer um Projeto um Requerimento pedindo para o Prefeito ceder uns 5,6 de britas para cada propriedade, hoje eu digo a vocês  que não à necessidade, porque eu digo isto a vocês, porque eu acompanhe a  toda a  região que sai da linha Santana rodeando linha Passarini, em Pororó, Barbosa Vila Rica estão fazendo para todas as propriedades e passando a entrada, cascalhando e passando o rolo isso nunca aconteceu na nosso Município,  isso eu falo porque eu ando dentro de Viadutos, então as maquinas estão talvez tenha menos maquinas pra cá,  mas também estão fazendo pra cá,  mas que tem pessoas ignorante no Município de Viadutos que sobem falar mal, pra mim são umas pessoas se eu chamar de burro vou ofender o burro porque ele não merece esta palavra deixa indignado de dizer que faz  dois anos que a máquina não passa naquele lugar,  eu até concordo não vou discutir porque a estrada está boa,  a máquina não adianta passar rodando por lá,  tem estradas ruins eu cito, pra vocês  aonde tem os pontos ruins de Viadutos, até na Comunidade do Rio Quinto precisa um pouco de melhoramento na estrada a estrada no Rio  Marcelino da ponte pra lá precisa um pouco de melhoramento está ruim, a estrada de São Marcos, precisa um pouco de melhoramento porque faz tempo que não foi que não foi colocado um pouco mais de cascalho, já está previsto em 30, 60 dias arrumar. Pra cá Barbara, Linha 3, Lambari, é trechos que esta ruim, é trechos fui inseminar a semana passada lá na região do Dirceu Lazarotto, fazia horas que não ia pra quele lado,  pois olha não me lembro ter uma estrada assim, esta uma estrada impecável, o pessoal até ajuda a cuidar  tem uns trechinhos, tem jamais vou dizer que não, agora estas pessoas dizer que as estradas estão ruins  que o prefeito não tá fazendo nada essa pessoa é maior mentirosa que tem dentro de Viadutos,  as vezes a gente pede  aqui para fazer um quebra mola, certas pessoas se tira a língua eles fazem um quebra mola na Rua de tão linguaruda eu fico indignado ver o que eles estão fazendo e as pessoas dizer que não estão fazendo nada para a agricultura, sim tem que fazer mais para a agricultura no passado o agricultor pedia estrada entrada de propriedade estão fazendo de um lado daqui a pouco vai demora e pode demorar para chegar de outro lado, mas eles estão trabalhando 5 meses apenas, 5 meses o que eles fizeram em 5meses já estão de parabéns. Eu acredito que em 1 ano que eles faze isto aqui eles vão fazer entrada em 90% das propriedades cascalhando, mas vocês sabem a dificuldade um pouco é o cascalho  tem propriedade que precisa mais  matéria-prima mais cascalho mas não consegue, tem estas pessoas tenham paciência, vai ser feito as estradas estão boas em Viadutos estão,  só que eu peço que aquelas pessoas os agricultores limpem as beiras das estradas  a outra estrada que eu Dirceu conhece o Odir  conhece a prefeitura tem que dar uma atenção tem que reabrir a estrada do Carrapato que pega da Comunidade do Carrapato que sai até lá no Boca ali adiante, que sai na tua casa Odir tem que reabrir esta estrada tem que fazer tem tubo quebrado nos Pigato falei com o Vice Prefeito  hoje em 20 dias estão com as maquinas nesta região, vão fazer esta região também, pessoas antes de falar da Administração ande em Viadutos, rodeiem o município de Viadutos não fico falando mas da Administração sem conhecer o interior e na cidade vocês pode ver também cobrei o Prefeito  Dirceu bem que você fez você cobrou dele,  isso deu um problema de agua lá segundo o Prefeito disse os cara vão vir refazer este asfalto aqui  e des. que continuaram a Administração estão fazendo calçamento reabriram estrada no Anta Mansa  você fez isso e tu fazendo casamento mês que eles continuaram fazendo casamento terminando aí para abrir uma estrada e lança eu acho. Na minha opinião que é dor de cotovelo eu não acredito os cara falar isso da Administração então peso que as propriedades que faltam ainda  as máquinas chegar que em pouco tempo vão chegar e aonde tiver em entrada tão ruim que não esteja um acesso pode vir conversar com o Prefeito que ele vai resolveu problema ele vai porque se você vai olhar eu não me alembro quanto tempo faz que não deu atolador nas estradas gerais, e choveu bastante estes dias nos tivemos uma pancada de chuva que deu 80, 110 ml em umas  regiões em uma pancada e as estradas estão recuperada, questão de 1 mês  essas pessoas então peço que estas pessoas tenham um pouco mais educação ficam falando bobagem na rua, as pessoas dizem que isso e  aquilo, porque é só meia dúzia, obrigado”. Com a palavra o Vereador Irene Basso: “Sr. presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, eu quero parabenizar a administração e Vergílio por ter falado me poupa de falar que eu ia falar das estradas porque teve gente que me cobrou, mas não falaram mal, ele só pediu, então eu expliquei que as maquinas estavam aqui para o outro lado, da cidade daí futuramente agora entre 15 a 20 dias eu falei com o Vice- Prefeito e as maquinas viram para o outro lado do município. Por isso que eu digo tem que ter calma não dá pra fazer tudo de uma vez só, né mas eu acho que eles estão trabalhando eu quero dar os parabéns quero dar os parabéns a ele que eles estão fazendo, e quero hoje dizer e dar os parabéns para a equipe da saúde tanto  do Hospital da unidade  tanto para  a Unidade básica de saúde,  dizer que eles estão de parabéns pelo trabalho que eles fizeram durante esta Pandemia e  continuam fazendo,  e que a gente também tá de parabéns porque valeu a pena e a fiscalização e o serviço que foi trabalhado na saúde,  hoje a gente pode ser que tá muito bem os casos aqui, em Viadutos diminui e a gente teve resultado o dinheiro que foi gasto, não foi botado fora valeu a pena e que a saúde e que continue assim, que eles estão fazendo um bom trabalho, parabéns para eles, obrigado”. Não havendo mais Proposições convoco os Vereadores para próxima sessão do dia 16 de agosto de 2021.

  



