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

                                                       ATA Nº 020/2021
  

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um (04.10.2021), 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 04 de outubro. De imediato coloco a Ata de n°018 coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos. coloco a Ata de n°019 coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos. Peço que seja feito a leitura do Projeto de Lei nº 043/2021: “Altera a redação do Anexo I da Lei Municipal nº 2.627/2010, de 09 de julho de 2010, conforme especifica.” Coloco em votação se algum Vereador deseja se manifestar. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto n°043 por unanimidade de votos. Peço que seja lido o Projeto de Lei Legislativo nº 006/2021: Dispõe sobre a oficialização de via pública no Município de Viadutos, de “Rua Maria Munaro” e dá outras providências. Coloco o Projeto em discussão se algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra Helena Irene Basso: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, e o Paulo que também está nos assistindo que esta aqui presente na Sessão e também aqueles que estão assistindo através do Facebook, os meus cumprimentos as pessoas da família Munaro que estão presentes e também aqueles que nos acompanhe pelo Facebook, a nossa caminhada nos conhecemos muitas pessoas ouvimos muitas histórias de fatos, tive um prazer de ouvir e conhecer a história da dona Maria Munaro conversei com a Dona Edite nora da Dona Maria que foi casada com o Atílio e que viveu por todos os dias depois de casada com essa pessoa maravilhosa a Dona Edite que foi casada com o Atílio  porque ele faleceu há pouco tempo ela casou e logo em seguida foi morar com a sogra e daí ela e aí a Dona Maria faleceu por isso que ela morou poucos dias com ela a família Zortea do sobrenome dos Pais da Dona Maria que viveu na região mais rica da Itália na região norte, tinha uma boa condição financeira e  pagaram os passagem para vir de navio para o Brasil,  conheço também a dona Adelina conhecida por Dona Odila filha de Dona Maria Munaro que tinha 5 anos quando sua mãe faleceu, Dona Edite contou que Maria era uma pessoa de personalidade forte e que na maioria das vezes era ela que tomar as  iniciativas nosso Município, tem apenas cinco ruas com nome de mulheres, Catarina Bonatto, Irmã Henriqueta, Elza Asturian, Solange Fátima Bonatto e Marlei Detofol, depois de ouvir a história de Dona Maria Munaro e constatando que uma Rua do Distrito Industrial ficou sem nome, tomei a iniciativa  junto com a colega Vereadora Carla de homenagear essa mulher que como tantas outras mulheres anônimas fazem parte da história do nosso Município, hoje a família Munaro tem diversos empreendimento rurais e comercias em nosso Município,  e os herdeiros de Maria Munaro estão espalhados pelo Brasil, vou deixar o meu mais sincero agradecimento aos descendente de Maria e Luiz Munaro pela contribuição que deram para o desenvolvimento comercial e intelectual da nossa  comunidade quero que mais mulher sejam lembrada nos momentos de homenagem pois de traz uma grande família sempre há uma grande mulher, muito obrigado a todos e eu conto os meus colega que aprove o Projeto que eu acho que é uma história comovente assim ouvi das família os poucos que eu conheço, conhece eu conheço bastante mas eu tive oportunidade de falar em tal. Sabe eles estão bem eles agradecem eles estão. Agradecido e agradecem desde já os colegas né para dar o volto pra gente fazer a homenagem para ela, obrigado”. Mais algum Vereador com a palavra a Vereador Carla Toniolo: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, pessoas que nos assistem. Depois de ouvir a história os relatos da família da Dona Maria Munaro, depois de escutar os desafios e suas raízes, a história, o carisma e a personalidade; não poderíamos deixar de homenageá-la, por muita admiração decidimos denominar essa rua em Dona Maria Munaro. Em forma de atribuir em agradecimento a sua família resolvemos então homenageá-la, que estava uma rua no distrito industrial sem nome. Até porque ela escolheu a nossa cidade para viver. Então, eu parabenizo a família pela mulher guerreira por dar esse exemplo e deixar esse legado a nós munícipes e agradeço a recepção pelas informações. Eu e minha colega Irene decidimos homenageá-la, conto com a colaboração dos colegas. Obrigada.” 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 por unanimidade de votos o Projeto Legislativo nº 006/2021. Peço que seja feito a leitura do Projeto de Lei Legislativo nº 007/2021: “Dispõe sobre a oficialização e denominação de espaço público urbano, no Município de Viadutos, de “Praça Vereador Segundo Aracildes Baratto” e dá outras providências.” A palavra está a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Convido o Vice-Presidente Vergílio Bicz que assuma os trabalhos da casa para eu poder me manifestar. Assumo os trabalhos da casa e passo a palavra ao Vereador Roberto Piccoli: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Sres. Vereadores, população que nos assiste. Não poderia deixar de vir a essa tribuna falar e parabenizar a iniciativa dos filhos a dar o nome a essa praça que já passou por essa casa por requerimento, mas agora vai ser oficializada. Eu tive o prazer de conhecer o Senhor Aracildes e sabendo hoje da história Segundo Aracildes, fiquei sabendo hoje, que foi porque o primeiro filho faleceu. Uma pessoa que deixou um grande legado para Viadutos, foi músico, foi vereador, presidiu o clube Viadutense que é algo que não colocaram aqui, não sei se é contra lei; mas quero dizer onde conheci o Senhor Aracildes. Apaixonado por briga de galo como eu era na época, o esporte que hoje é proibido, acho uma covardia proibir, isso é da natureza dos bichos brigar, então porque proíbe. Mas eu só queria falar que conheci ele entre essas rinhas de galo que acontecia aqui e nunca vi o Senhor Aracildes mostra o dedo para alguém, você esta errado, você e tal. Sempre procurou apazigua e sempre deixou a família, o Adelcio que tem o seu próprio ramo. O André que foi meu colega de aula. Não menosprezando ninguém aqui, mas Viadutos perde não elegendo o André pela maneira que ele faz a campanha dele para Vereador. A política menospreza pessoas assim que, o André é um brigador, lutador, faz a campanha dele de bicicleta, acho que Viadutos perde. Mas todos nós somos merecedores de estar aqui, só quis colocar que o Adelcio um brigador, a irmã deles uma professora aposentada. A mãe do Adelcio foi uma pessoa que quando eu fui presidente do Salão São Pelegrin, durante a festada capela, foi sempre ela que enfeitava o capitel do São Pelegrin, hoje ela tem suas. Mas, nada mais que merecedor do que a família que esta ali perto colocar essa placa lá em homenagem ao Senhor Aracildes e a família continuar cuidando, desde que surgiu essa praça a família Baratto que cuida lá. Peço aos Vereadores que aprovem esse Projeto que muitas outras pessoas que, nem tinha me certificado deque estão colocando nome do parque Industrial de Leoterio Jose Caon, muito bom, outras ruas, Claudino Bez, tem que homenagem. Tem outras ruas aqui Pedro Álvares Cabral, vamos tirar o nome dessas ruas e vamos colocar de muitas pessoas que merecem. O que temos que ver com Pedro Álvares Cabral, acho que tem ruas aqui e Viadutos que poderíamos dar outro nome. Muito Obrigado.” Peço que o Vereador Roberto Piccoli reassuma os trabalhos da casa. Reassumo os trabalhos da casa e coloco a palavra a disposição, se mais algum Vereador deseja se manifestar. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco o Projeto 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 Legislativo nº 007/2021. Após analisado o expediente enviado a casa, coloco a palavra a disposição na tribuna livre se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra a Vereadora Helena Irene Basso: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Senhores Vereadores, população que nos assiste. Venho dizer que no dia 23  a gente teve inauguração do novo raio-x no Hospital Nossa Senhora da Pompéia, o Presidente Dico Beber mandou um abraço e um  agradecimento aos Vereadores que lá não puder se fazer presente,  agradecer por que ele pede sempre os projetos vocês aprovam a gente a prova então ele mandou para mim passar para vocês um abraço de agradecimento, e dizer quero também parabenizar o hospital que adquiriu a Administração que nunca deixou de ajudar para o hospital a gente tem a saúde que a gente aqui em Viadutos porque se a Administração não ajudasse o hospital hoje nós não teria Hospital que a gente tem, então parabenizar o Presidente do Hospital, a Administração as funcionária independente de qual a função, tudo e muito importante foi bem legal agora temos um Rx moderno. Então para o Município foi uma grande conquista né então esse é o meu recado a inauguração do Rx para o hospital de Viadutos, agora eu não podia deixar de lembrar que sexta feira,  foi comemorado o Dia do Idoso eu tive o privilégio na administração passada trabalhar com a terceira idade, que idoso não é ficar velho idoso é um aprendizado de vida, eu aprendi muito com ele eu tive muitos exemplos de vida eu cresci muito com eles, ouvi muitas mulheres que acho que nunca se abriram com ninguém e chegavam e conversavam comigo, então não podia deixar esquecer de parabenizar todos os idosos do Município inclusive eu que já faço parte desta fase, obrigada”. Mais algum Vereador, com a palavra a Vereadora Carla Toniolo: “Senhoras Vereadoras, Colegas vereadores, Senhor Presidente, faço uso da Tribunal hoje então para parabenizar hoje é dia dos Agentes de saúde e Agentes de Endemias. Como eu faço parte da saúde e venho parabenizar os meus colegas que passa um dia a dia nas ruas visitando de casa em casa, sem eles o trabalho da saúde não estaria completo porque eles que visitam eles que estão abaixo de sol a sol,  vendo os problemas que acontecem nas casas trazendo para a unidade de saúde o que as famílias  estão precisando abordando os problemas fazendo um trabalho preventivo então eu quero parabeniza-lo dizer que eles são fundamentais para o funcionamento e o trabalho  na Unidade de Saúde,  também quero  aproveitar já  que a minha colega Irene lembrou de parabenizar os Idosos e dizer que o grupo de Idosos da Assistência Social, está trabalhando convidar os Idosos que participam a Irene trabalhou e fez um ótimo trabalho na outra Administração, acho que eles se sentem em casa acho que é muito bom porque eles são bem acolhidos, eles conseguem conversar então é muito bom que as famílias incentivem eles  a participar do grupo de idosos,  este ano estamos trabalhando em novo espaço, então acho que temos que  valorizar sim, porque temos muito que aprender com os idosos, respeita - lós e que as famílias incentivem eles a sair,  a aproveitar a terceira idade que sempre é bom e que agora eles conseguem eles já trabalharam e já fizeram tudo que tinham que fazer então agora é a fase deles de aproveitar, obrigado”. Mais algum Vereador não havendo mais para Preposição declaro encerrada a presente Sessão e convoco os Vereadores para próxima Sessão do dia 18 de outubro de 2021. Boa Noite a todos.







