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

                                                 ATA Nº 025/2021

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um (06.12.2021), 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 06 de dezembro. De imediato, hoje iremos fazer uma homenagem à Ana Luiza e Ana Gabriela Baldissera; então, primeiramente vou ler um histórico e depois deixarei a tribuna livre aos Vereadores que quiserem se manifestar sobre essa homenagem. “Ana Luisa Baldissera nasceu na cidade de Erechim no dia 23 de novembro de 2007. Ana Gabriela Baldissera nasceu na cidade de Erechim no dia 22 de março de 2011. Começaram o Karatê a 3 anos e meio na cidade de Viadutos com a sensei Cristiane Babinski, por conta da pandemia, no ano passado as aulas passaram a ser online. Mas neste ano Ana Luisa e Ana Gabriela passaram a fazer aulas presenciais em Erechim todas as quintas no Dojô Onna Bugeisha da sensei Cristiane Babinski. Por conta dos ótimos resultados nas competições, as mesmas estão na seleção gaúcha de Karatê. No dia 18 de Setembro de 2021 participaram do XV campeonato Estadual JKA na cidade de Porto Alegre; onde Ana Luisa ganhou bronze na categoria Kumitê, e Ana Gabriela ganhou ouro na categoria Kumitê e prata na categoria Kata. Participaram também das Olimpíadas Escolares de Karatê do Estado do Rio Grande do Sul e do XXIV campeonato Estadual de Karatê Infantil e Juvenil, representando a escola Lino Carlos Baldissera de Viadutos. No dia 20 de novembro participaram do XXI campeonato brasileiro de Karate JKA, representando a seleção gaúcha de karatê em Gioânia, Goias. Ana Luisa ganhou Ouro na categoria Kata, e Ana Gabriela prata na categoria Kumitê e bronze na categoria Kata. E neste final de semana participaram da Copa Gaúcha Erechim 2021, Ana Luisa, de 14 anos conquistou ouro na categoria Kata e prata na categoria Kumitê. Ana Gabriela, de 10 anos conquistou 2 medalhas de ouro nas categorias Kata e Kumitê.” Se algum Vereador deseja se manifestar sobre a homenagem. Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste, em especial a família da Karine e do Claiton, Ana Gabriela e Ana Luisa que eu e o Beto juntamente com os colegas Vereadores resolvemos homenagear, onde elas representaram nosso município, participando no esporte. Venho dizer que para nós de Viadutos é uma honra ver vocês representando porque até certo momento ninguém sabia que vocês estavam representando Viadutos lá fora, porque vocês nunca pediram nenhuma ajuda do município. Como é bonito ver os pais incentivando seus filhos em um esporte, quando vimos, sei que faz tempo que estão nesse esporte, mas agora que elas conquistaram essas medalhas e estão conquistando pelo nosso município e onde fico mais feliz porque elas representam nosso município. Representaram nossa escola do município. Teve pessoas que foram homenageadas por nós nessa casa, e foram dar entrevista e falaram que eram de Erechim, não importa de onde a pessoa é, mas importa é representar de onde você nasceu, de onde você é. Todos os esportes, quando forem representar o município sempre pedem ajuda do município, enquanto o Claiton, a Karine e as Anas não pediram nenhuma ajuda do nosso município. Acredito que gastaram muito mais que essas pessoas que vem no nosso município e pedem ajuda para ir se divertir, e elas vão para representar o município de Viadutos. Quero parabenizar os pais por esse tipo de incentivo que dão, representando o nosso município de Viadutos e tenho certeza que elas vão muito mais longe e sempre vão dizer que são de Viadutos. Elas vão ter orgulho em dizer que são as meninas de Viadutos. Desejo muito sucesso para elas, para o Claiton e Karine, que as vezes as pessoas interpretam porque assim e assim, mas nunca de julgam uma pessoa, as duas meninas que eles tem de ouro que representam nosso município de Viadutos. Então, Claiton e Karine parabéns, parabéns Ana Luisa e Ana Gabriela muito sucesso e que Deus sempre abençoe suas viagens e que os anjos protejam vocês. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra a Vereadora Franciele: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste, Karine, Claiton, Ana Luisa e Gabi. Quero dizer que essas meninas conheço desde pequeninas, parece que não cresceram ainda, mas já cresceram. Quero dizer que elas herdaram a garra da Karine e do Claiton que sempre foram pessoas batalhadoras. E parabenizar pela garra que tiveram de ir e se mostrar, e mostrar o nosso município para fora. Que Deus abençoe vocês e que contem com nós, com o partido PP para ir mais além. Muito obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Gostaria de chamar então Ana Luisa e Ana Gabriela para receber uma honraria, e depois gostaria que os pais viessem também para nós tirar uma foto. Iniciando a pauta do dia, temos a Ata de n°023 que coloco em discussão, 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 a ata nº 023/2021. Temos também a ata nº 024/2021, se algum Vereador deseja se manifestar. Coloco em votação, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovada a ata nº 024/2021 por sete votos a 1 abstenção. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei do Legislativo nº 009/2021: “Acresce dispositivo na Lei Municipal nº 2.791/2011, de 16 de novembro de 2011, que institui a Lei de Diretrizes Urbanas do Município de Viadutos e dá outras providências.” A palavra esta a disposição. Com a palavra a Vereadora Carla Toniolo: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Quero prestar um esclarecimento desse projeto. Aqui no projeto houve uma dúvida, mas esta bem claro aqui que é um projeto futuro para os próximos loteamentos e fala que nos projetos de loteamento para a sua aprovação deve estar presente com kits de lixeiras. A responsabilidade do kit de lixeira é no momento que será feito o projeto, a responsabilidade das lixeiras é de quem vai fazer o projeto, não é da prefeitura e sim da empreiteira que fazer o projeto. Quando vai ser feito a aquisição dos lotes, a empreiteira vai oferecer o kit das lixeiras. Quando for fazer o loteamento a prefeitura só irá aprovar se está incluso o kit, este tipo de projeto em outros municípios já existe, como falei é um projeto para as futuras obras. O objetivo disso é para que a gente já consiga fazer com que nosso município cresça dando uma importância à preservação do meio ambiente, com o objetivo de reduzir um impacto ambiental e uma conscientização da importância da coleta de lixo. Acho que é um passo muito importante para que daqui a alguns anos nossas crianças sigam. Hoje não podemos exigir que coloquem os kits de lixeira nas obras antigas, mas daqui a pouco vai fazer a diferença, sendo que o custo não é alto. Obrigada.” Mais algum Vereador, com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Quero parabenizar a Vereadora pela iniciativa, e que pelos nosso entendimento é que nos próximos projetos de loteamento que já venha no projeto a colocação das lixeiras. Isso é muito bom para o meio ambiente e muito interessante. Só que quero fazer um pedido aqui junto desse projeto. Na verdade o município só tem lixeiras no centro da cidade, só na avenida, nas demais ruas não tem. A prefeitura disponibiliza alguns lixeiros para coleta seletiva no centro da cidade. Só com o valor do acréscimo do FPM de R$ 120.000,00 reais a mais do que estava previsto com a aprovação do novo repasse. Com esse valor pode ser comprada 315 lixeiras com um conjunto de 3 lixeiras. Matéria orgânica e os outros dois para reciclagem, então, pediria que além de aprovar isso, que a prefeitura faça a colocação de lixeiras nos arredores da cidade também, e não só na avenida, não só no centro. Na minha rua não tem, na rua do Vereador Cwik não tem. Quem não mora na avenida, não tem onde colocar o lixo, só a própria lixeira que o morador faz. Então, calculo simples, R$ 120.000,00 reais dá para comprar 315 conjuntos com 3 lixeiras. Que isso se leve para a administração e que o poder público faça sua parte comece a instalara as lixeiras na cidade. Obrigado.” Mais algum Vereador. Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Quero parabenizar a minha colega Carla pela iniciativa, e quero dizer ao meu colega Oslen que eu já falei pessoalmente com o Prefeito e Vice, e já estão providenciando para colocar em todas, principalmente no bairro esperança que fui lá questionar eles. Então, o prefeito e Vice estão organizando para o ano que vem tentar colocar em todos os bairros e ruas, para ser mais práticos. Provavelmente ano que vem eles já estão com o orçamento assinado também para comprar essas lixeiras na nossa cidade. Obrigado.” A palavra está a disposição, se mais algum Vereador deseja se manifestar. Coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto de lei nº 009/2021 por unanimidade de votos. Peço que seja feito a leitura do Requerimento nº 021/2021: “Autoria do Vereador Antônio Pasini.” A palavra está à disposição se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Antônio Pasini: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Ss. Vereadores, população que nos assiste. Este Requerimento foi um pedido do pessoal do comercio, bastante pessoas do comercio vieram pedir pela dificuldade pelo estacionamento no centro da cidade então eu venho pedir que seja aprovado este Requerimento e que o Poder público vá estudem a viabilidade de ser marcada as vagas no centro da cidade, talvez não a necessidade de um estacionamento oblíquo pode ser como está hoje mas seja demarcada aonde é permitido onde não é permitido, por exemplo na frente de uma farmácia aventura na no meio-fio mas não tem uma placa que é proibido na frente de uma farmácia, não tem um placa que diz que ali é proibido em outras cidades a gente vê lá uma placa estacionar  5 minutos para estacionamento permitido. Às vezes o pessoal vai estacionar ali a semana passada também presenciei ali foi multado rapaz vou fazer uma entrega deixou em fila dupla, estava errado levado, mas não tinha uma vaga para estacionar para descarregar né, então às vezes complica então demarcando e sinalizando muito bem eu acho que vai resolver muitos problemas aqui dentro nossa cidade pois ali também na frente do mercado às vezes a gente se ver a gente tá mais ali presente ali. Então olha a gente vê carro estacionando de um jeito ou do outro se fosse demarcada cada vaga ia ser ocupada uma forma correta né, não fica às vezes estaciona um carro caberia mais um né,  é mais um ali numa vaga ou às vezes dois carro rouba a  vaga de outro do terceiro e tá só uma demarcação uma sinalização onde é permitido não é permitido resolveria muitos problemas da nossa cidades então eu peço a todos os colegas que votem a favor e que seja feito  esse estudo seja feito também a sinalização e a demarcação no centro da cidade, obrigado”. Mais algum vereador com a palavra o Vereador os Oslen Chaves “ Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e população que nos assiste quero parabenizar o Vereador também pela iniciativa isso é muito interessante e quero trazer título de informação para todos os senhores que não faziam parte da legislatura anterior que no ano legislativo de 2020 já foi apresentado um requerimento nesse sentido tá pedindo a regularização do estacionamento no município essa foi aprovado no dia 18 de Maio de 2020 no dia primeiro de julho de 2020 o prefeito enviou um ofício a câmara de vereadores informando que já teria passado pelo conselho de trânsito e essa regulação seria feita,  estamos acordando quem sabe isso tudo não foi feito em função da pandemia é um estudo que a Prefeitura venha a fazer em relação esta demarcação, mas o que o Vereador está pedindo é muito interessante é muito bom e quem sabe que esse recurso agora com este novo pedido  que sabendo nós que já passou pelo conselho de trânsito ainda em 2020 e que já foi aprovado e quem sabe nós próximos dias a Prefeitura comesse por essa marcação seria muito importante se o ano que vem nós tivermos a festa do boi recheado que já tem essa demarcação que facilita e muito o estacionamento no centro do cidade além do que já foi falado regulamentar os funcionamento entre canteiros centrais, porque muitas vezes entre canteiros centrais na Avenida em alguns a Brigada acaba notificando e outros não tem uma regulamentação do Município dizendo que é proibido ou permitido não se tem então assim, o brigadiano vem de fora e vê um veículo no canteiro central,  de ver um carro de fora ele veio veículo parado entre canteiro Central acaba multando. Mas é uma prática comum aqui no município onde a grande maioria não quase totalidade estaciona nos canteiros centrais tanto na avenida Brasil quanto na Avenida Independência, essas duas seriam a principal de regulamentação quanto ao estacionamento aproveitando este gancho com relação a essa parte de trafegabilidade no Município se tem um problema muito sério se algum dos Senhores. Têm filhos que estudam aqui na escola municipal aqui no Ensino Fundamental um grande problema muito sério nos dias de chuva o pessoal para lá na frente da escola onde a rua acaba sendo estreita as crianças acabam saindo correndo pra entrar no carro, embaixo de chuva, filas carros parados até na esquina. Então assim tá bem difícil bem difícil principalmente nos dias de chuva os pais que têm filhos lá e passam por isso sabe como é que funciona eu pediria que se fizesse uma cobertura maior la naquele passeio que ele fosse na parte de cima de frente para a Brigada  uma parte coberta onde pudesse os pais os carros estacionar hoje não tem mais  lugar para estacionar o carro os professores não consegue botar o carro eles colocam o carro na frente da escola não passa um caminhão isso não seria difícil a gente sabe muito bem que a educação tem muito dinheiro, sobrou dinheiro em função da pandemia sobrou recursos então com estes recursos que  estão sobrando poderia ser usado para fazer uma cobertura na rua de cima que facilitaria sim para as crianças para os professores,  para os pais para todo mundo e quem sabe evitaria no futuro  o que a gente não quer mais a gente sabe que as crianças acabam saindo correndo e evitar isso tudo, obrigado”. A palavra está à disposição, se mais algum Vereador deseja se manifestar. Coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto por unanimidade de votos. Eu deixo a Tribuna livre  por 10 minutos se algum Vereador queira se manifestar com a palavra Vereador Oslen Chaves: “ senhora vereadora, senhores vereadores, quero comunicar aos senhor estive em Porto Alegre na semana passada fui em 4 gabinetes conversei com quatro deputados solicitando recurso para o nosso município teremos para o ano que vem já o provavelmente em fevereiro vem as indicações uma verba de custeio para o hospital queria ficaria em torno de r$ 130 mil reais, e uma outra verba  que seria para comprar um ultrassom também para o hospital e seria um valor um a um pouco maior mas tudo isso para se executar o ano que vem também pedir para que nós tivéssemos alguns recursos para fazer pavimentação no o orçamento para 2022no município tá fechado mas se comprometeram para 2023 que se providenciariam recursos Livres sem vínculo com a Caixa Econômica Federal onde que a prefeitura poderia usar esse valor esse recurso para fazer a pavimentação, início do ano que vem voltamos a voltaremos a conversar. Voltaremos a falar sobre assunto com os deputados para que não se esqueçam de ser o comprometimento que eles têm com o nosso município esse compromisso que ele tem como o Município porque realmente isso se concretize em 2022 e 2023 mudando um pouco de assunto eu quero falar um pouquinho também sobre essa lei que restringe algumas coisas município a lei 173 que proibiu os reajustes as contratações e demais assuntos,  estive lendo sobre o assunto e fica o ministério da economia ainda em 2020 informou que as progressões dos funcionários não caíram da lei então a todos estes funcionários do Município ficaram 2020 e 2021 sem o direito a promoções de vida pelo tempo de serviço como os triênios e anuênios eu acho que essa é uma dívida do município com eles, porque se tem um parecer do Ministério da  economia dizendo que as progressões as asserções,  não se enquadram na lei todos os funcionários que não receberam durante período e completaram durante este período um triênio ano e meio tem recursos para receber inclusive os atrasados, esperando quê agora no início do ano a prefeitura regularize isso tudo, outro assunto é com relação a um pedido que foi feito algum tempo atrás muito bem feito Inclusive eu achei muito interessante foi provado por essa casa pela Vereadora Carla foi um pedido para rever a licença maternidade é o tempo da licença maternidade foi aprovado voltou para a prefeitura deveria fazer o projeto de lei encaminhar à Câmara que fosse mudado, isso não aconteceu ate   agora se for pela justificativa em função dessa lei que restringe isso tudo tem um equívoco ali porque na verdade o que se está se pretendo é um aumento do auxílio maternidade, nós não vamos aumentar salario de ninguém nos não vamos beneficiar ninguém, outros Municípios vario  Municípios aqui na região já tem eu como funcionário da Corsan. Nosso nosso sistema é diferente tem uma um tempo maior de auxílio maternidade outra desculpa que seria amanhã porque vai ter que ter uma pessoa uma pessoa uma pessoa que tem esse direito hoje a gente não sabe no futuro quantas ter este com problema passa a ter direito então acho muito interessante assim é muito importante que este Requerimento que foi aprovado  pela Câmara apresentado pela Vereadora Carla, voltou para a prefeitura que a Prefeitura faça projeto de lei encaminhado para esta Casa e que você faça as alterações não se justifica a Lei 173 então justifica isto, quiser um outro motivo para não fazer, mas em função da Lei não pode ser ou ser uma pessoa só que no momento poderia ser beneficiado também, que a gente sabe que pode acontecer com qualquer outra pessoa,  então está fora de questão. Com relação sobre a próxima gestão desta casa, o que está acontecendo é o seguinte; o ministério público esta entrando com ações por falta de acessibilidade em prédios públicos. O nosso prédio não tem nenhum acessibilidade, a prefeitura não tem nenhum acessibilidade. Não sei onde funciona a ouvidoria da prefeitura, já pensou se a ouvidoria da prefeitura funcionasse no segundo andar? Como que um cadeirante vai ter acessibilidade? Acessibilidade não é ter uma pessoa para carregar ele, é ele ter acesso ao segundo piso sozinho. Se pense muito bem paa o ano que vem, que se faça acessibilidade inclusive na Câmara. Temos escadas aqui, não é acessível. E o ministério público está entrando com ação contra as câmaras de Vereadores e prefeituras, vai sobrar para quem para o presidente da Câmara, ordenador de despesas, ele que é o responsável por isso. Hoje esta tranquilo, já vem de vários mandatos e sempre foi assim. Mas não é porque a 30 anos não tem acessibilidade que não vamos pensar me fazer isso agora. Inclusive tem lei federal sobre acessibilidade. A partir do momento que alguém cobrar a lei de acesso a acessibilidade, nós vamos ter que implantar; não só aqui na câmara e prefeituras, mas em todos os prédios públicos. Então, quem for o próximo presidente que pense muito bem nisso, pense como vai fazer sobre isso, para evitar, não apontamento, mas sim uma ação judicial do ministério público. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Ouvindo o vereador Oslen falando sobre a acessibilidade, é importante né. Só que quase ninguém vem assistir, mas vamos providenciar isso também. Porque se a lei vai exigir, hoje a lei só exige, esta sobrando muitas coisas para o município. Não sei ate onde os municípios vão aguentar. Porque o federal manda para o município, o estadual manda para o município, e os municípios ainda hoje estão aguentando. Mas futuramente, quero ver daqui 10 ou 15 anos o que vai acontecer. As escolas estão mandado o município, as escolas estaduais estão se terminando. No nosso município ainda temos a escola estadual, esta ficando bem complicado para o futuro, mas tudo bem. Quero falar em relação às criticas sobre as estradas do nosso município, que tem umas estradas ruins, mas poucos dias ajeitaram a estrada do Barbará, lambari não colocaram parelho o cascalho, porque é bem difícil de arrumar; não tem licença; e quem tem não serve. Hoje esta ate nessa dificuldade. Dizer que a maior part5e das estradas do município a prefeitura passou cascalhando, passou a máquina, o rolo compactador, outras estradas estão abrindo. A minha grande preocupação é que ninguém roça mais os barrancos, acabou a geração dos 70, agora vem a nossa geração, dos 30 para baixo é pior ainda, e os de 50 é mais ou menos. Se estivessem mantendo as estradas limpas, ficaria mais bonito e identificaria onde tem algum buraco. Dizer que hoje estão fazendo a estrada do rio marcelino, descendo para São Bras, estão patrolando com as máquinas. E a estrada que o colega Oslen pediu esses dias, a respeito daquele trecho em canavial. Nem falei com o prefeito, falei com o operador de máquina, e ele me disse que lá não adianta passar a patrola, lá tem que ser colocado cascalho, e não tem cascalho na região para eles conseguir fazer. Vai dificultar, porque eles tem que achar uma maneira de arrumar cascalho. Queria ver, que hoje fui questionado também no interior, principalmente no interior que eu ando a respeito das vacinações. Venho bater nessa tecla de novo, cheguei na casa de um produtor hoje, onde ele depende dos filhos. Ele tinha que assinar um documento ontem na inspetoria e tem que vir sábado tomar a vacina e depende do filho. Acharia que o nosso município não deveria mais vacinar no sábado, vacina durante a semana como está acontecendo nos outros municípios. O questionamento que levo no interior. Depende do filho, o filho deixa de trabalhar para ir na inspetoria e o filho trabalha no sábado ate o meio dia, e tem que tomar a vacina. Acho que tem que ter uma conversa entre o prefeito, vice e o secretário. Não precisa mais, quem vai tomar vacina hoje, não é mais aquela quantidade de pessoas, e é bem fácil fazer o roteiro. Um exemplo do pessoal que vacina os animais, faz o roteiro, e deu. São Pedro, São Brás, Monte claro segunda de manhã, tem 15 pessoas. A tarde Rio Marcelino e tal, em quatro dias o interior é vacinado. E sobra da cidade daí. É nessa maneira que recebemos as criticas e viemos falar, não é sé elogiar né, já tomei muito pau por causa disso, mas estamos ai para bater e apanhar também. Peço que se não dá agora, que em Janeiro mudem essa maneira. Temos que ser simples e humilde e pedir para outro município como eles fazem, escuto FM, em Concordia não vacinam mais no sábado, e tem 100 mil habitantes, e nós temos 6 mil. Que milagre eles fazem, temos que ir lá pedir para eles. Gaurama não vacina mais, Marcelino também não. Temos que pedir para eles. O dinheiro sai da saúde, que temos que pagar os funcionários corretamente, sem dúvidas. Acredito que vamos tomando vacinas igual os animais a cada 6 meses, mas vamos tomando da doença que está evoluindo. Ano que vem que vacinem durante a semana e não nos sábados. Obrigado.” Mais algum Vereador. Com a palavra a Vereadora Carla Toniolo: “Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores. Em relação às vacinas, vim aqui tentar dar uma explicação, a secretaria de saúde esta passando por algumas mudanças, tivemos uma mudança de secretário, estamos sofrendo um pouquinho. Mas estamos tentando se adequar a essas mudanças. O que esta acontecendo com as vacinas, estamos recebendo agora uma quantidade de terceira dose, ate sábado questionei as meninas da vacina. E elas estão bem atrapalhadas, porque elas tem que aplicar a terceira dose a partir do quinto mês de quem fez a vacina, pedi como que elas estavam conseguido fazer, se era por comorbilidade, como que era. Elas falaram que estavam fazendo por listas, pegam quem já tinha feito a 5 meses, é difícil, porque elas tem que relacionar as pessoas de todo o município, elas tem que fazer um rastreamento de todo o município, e elas passam para as agentes de saúde avisar. Cada agente avisa a sua área e elas avisam para vir no sábado justamente porque elas estão tentando fazer um agendamento para elas vir. Eu acredito que essa vacinação nos sábados vai até o final do ano. Até elas conseguir fazer uma organização nesse primeiro momento para dar uma aligeirada na coisa. Depois acredito que as vacinas vão voltar ao normal, vão conseguir agendar durante a semana. Porque além disso tem adolescentes que estão fazendo a segunda dose. Quando vem as vacinas, elas não sabem se fazer a terceira dose ou a segunda, a marca que vem, a terceira dose é da faizer, ai vem da segunda dose. E como estamos passando por algumas mudanças, mas isso logo se resolve, logo conseguimos se reorganizar. Só uma questão de tempo. Obrigado.” Mais algum Vereador. Quero comunicar os senhores vereadores que na próxima sessão teremos a eleição da nova mesa diretora para o ano de 2022. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar. Encerro a reunião de hoje. Convoco os Senhores(as) para a próxima sessão Ordinária do dia 20 de dezembro. Boa noite a todos. Obrigado.
 


