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

                                                 ATA Nº 026/2021

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um (20.12.2021), 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 20 de dezembro. De imediato hoje temos a eleição da nova mesa diretora para o ano de 2022. Peço então, para que 1 vereador de cada bancada faça a rubrica em cada cédula. Agora passarei a chamar os Vereadores para depositar seu voto. Vereador Odir Bocca, Vereadora Helena Irene Basso, Vereador Artemio Cwik, Vereadora Carla Toniolo, Vereador Vergílio Bicz, Vereadora Franciele Olkoski, Vereador Antonio Pasini, Vereador Oslen Chaves; agora eu depositarei meu voto. Convido os Vereadores que fizeram as rubricas, que venham conferir e fazer a contagem dos votos. Após a contagem dos votos, lerei o Termo de posse mesa diretora do ano 2022: “No dia 20 de dezembro de 2021, com a totalidade dos Vereadores presentes, após votação secreta na presente Sessão Ordinária, em amparo às leis municipais, foi escolhida para formar a mesa diretora do Poder Legislativo de Viadutos o seguinte; Presidente – Carla Toniolo, Vice-Presidente – Helena Irene Basso, Primeiro Secretário – Artemio Cwik, Segundo Secretário – Vergílio Bicz.” Coloco em apreciação a ata nº 025/2021, se algum Vereador deseja se manifestar. Coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos a ata nº 025/2021. Peço que seja lido o Projeto n° Projeto de Lei Municipal nº 050/2021:Estabelece o perímetro urbano no território do município de Viadutos. Coloco Projeto em discussão se algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra Oslen Chaves: “Senhor Presidente, nobres colegas e população que nos assiste, este já foi um tanto polemico quando foi apresentado pelo Juvelino baldissera grande maioria dos vereadores aqui presentes votaram a favor dessa ampliação, o a gente naquele momento contestou o fato de não está sendo feito audiência pública não ter todo o processo legal na época, mas como a gente era oposição. A oposição não se leva a sério deixa de lado e a maioria vence teve apontamentos denuncia ministério público e se viu que a coisa toda não estava certa. Se esperou o mandato inteiro e no segundo mandato se providencia a correção. Depois de várias pessoas terem comprada comprados áreas como Urbana e ficaram suspensas podendo passar a voltar a ser Rural, quando veio para cancelar este  Projeto eu não votei o meu voto tá lá a primeira vez quando eu voltei contra aquela ampliação não preciso voltar de novo porque tá lá quando tiver errado eu já voltei e fui não fui não fui a favor daquilo, seguindo Processo todo conforme a denúncia teve uma audiência pública eu fiquei sabendo da audiência pública na tarde que ela estava acontecendo que estava acontecendo, bom já que estava acontecendo vou ligar na rádio comunitária não estava acontecendo pela rádio comunitária então esta  audiência pública pelo foi convidado poucos ou alguns só aqueles que se tinha interesse de convidar eu teria a intenção de participar ouvir porque hoje eu não sei qual que é o perímetro urbano tem uma mapinha minúsculo uma folha de A4 não tem como você saber onde que o perímetro hoje tá sendo votado. Se eu sair ali na rua e alguém me perguntar, Vereador votou no perímetro urbano como é que ficou não sei, eu não sei até onde vai  ninguém passou para nós outros então eu não volto as coordenadas geográficas, poxa vida devia estar bem explicadas  vai ser a tal comunidade vai ter tal propriedade mas não tem isso uma audiência pública para alguns um Projeto que deveria ser sido corrigido antes das pessoas comprarem essa área e pagar por área urbana e algumas voa ficar rural,  Rural a gente não sabe como ficou e por tanto eu não voto de novo, obrigado”. Mais algum Vereador deseja se manifestar, coloco o projeto em votação. Os Vereadores que concorrem permaneçam como estão os que não concordam favor levantar-se. Aprovado projeto por cinco votos a favor 3 abstenções. Peço que seja lido o Projeto de Lei Municipal nº 051/2021: “Institui no Município de Viadutos, a contribuição para custeio da iluminação pública e dá outras providências.” Coloco em discussão se algum Vereador deseja se manifestar, com a apalavra o Vereador Oslen Chaves: “Senhor Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores e população que nos assiste. Isso aqui é de praxe, final de ano o prefeito tem que mandar o projeto para fazer a cobrança de iluminação pública. Mas nos últimos anos que estive aqui nunca foi votado a favor. Acredito que novamente a Câmara vai rejeitar ai o prefeito não responda por renúncia de receita. Mas só quero levantar um assunto. 2018 apresentamos um projeto para que fosse colocados placas fotovoltaicas aqui no município, foi rejeitado na época, se naquela época tinha sido instalado o sistema, hoje estaria gerando energia, não só para iluminação pública, mas também para os prédios públicos do município. Onde deixaria de pagar esses R$ 200.000,00 reais que está aqui previsto mais o que se gasta com iluminação pública, ou melhor, com energia elétrica dos prédios públicos, o investimento não seria muito alto. Na época foi apresentado inclusive o custo para ser colocado uma única célula de fotovoltaica na iluminação pública, mas isso não foi dado sequencia porque isso foi rejeitado na Câmara. Espero que nesse próximo ano a prefeitura faça algo nesse sentido. Que coloque placas de fotovoltaico para gerar energia não só para a iluminação pública, mas também para os prédios públicos. Aqui já se fez financiamento para fazer asfalto e na verdade outros municípios fazem com recursos próprios. Eu particularmente fiz um financiamento para colocar fotovoltaico em casa. Isso não é uma despesa, é um investimento. Com certeza se passasse pela Câmara para aprovar será que a prefeitura não tem recursos para fazer um fotovoltaico para o município, mas se tiver que financiar. Ninguém vai se opor. Isso é um investimento, é diferente do que um asfalto que com o tempo vai se perder e tem que refazer. O fotovoltaico está ai, gerando energia e descontando do valor que a prefeitura tem que pagar. A nossa escola estadual colocou R$ 96.000,00 reais em placas fotovoltaicas. Esse é do recurso ainda dos R$ 790.000,00 reais que foi indicação do deputado Marcon, e receberam mais uma camionete e mais equipamentos. Achei muito interessante terem colocados placas solares na escola estadual. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra a Vereadora Carla Toniolo: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Já comentei nessa casa, que cobramos do Prefeito as placas solares. E acredito que há projetos que tenho certeza que será feito no outro ano. Porque é um pedido nosso também. Não estive aqui quando foi feito o projeto, mas é uma conversa que já tivemos com a administração e já tivemos um ótimo entendimento, e que no próximo ano acredito que vamos conseguir colocar essas placas solares, conforme o Vereador sugeriu. Obrigada.” Mais algum Vereador. Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Realmente, como minha colega Carla falou, mas agora nos últimos anos que está dando resultado essas placas solares porque ninguém comprovava muito. Não sei se algum município colocou alguma placa de 2018 para trás. Tem municípios que estão colocando agora. A respeito de financiamento que o nosso colega Oslen falou, realmente vamos aprovar. Mas acho que o município não precisaria de financiamento para fazer essa energia solar. Só que na época do asfalto, se não tivesse feito o asfalto o município era comentado, se o prefeito não tivesse financiado não teria dinheiro. Pedimos tantas verbas para o município como os vereadores pedem, e alguma verbas vem com pouco futuro para o município. É bem vinda essas verbas, mas as vezes algumas verbas que poderia ter vindo para algumas coisas, não chega. Então fica tranquilo que vamos cobrar do prefeito para ele ver ano que vem essa energia solar. Porque daqui uns anos vai vim esse projeto na câmara e nós vamos ter que aprovar. Vai chegar em uma altura que vai ser cobrado, tenho certeza, não amanhã, mas um dia a iluminação pública vai ser paga pelo povo. Pode ter certeza absoluta. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Como mais nenhum Vereador deseja se manifestar. Coloco em votação, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Rejeitado o Projeto nº 051/2021 por unanimidade de votos. Suspendo a reunião por cinco minutos. Reinicio a reunião. Solicito que seja feito a leitura do Projeto nº 052/2021: “Autoriza o Poder Executivo assinar acordo com o estado do Rio Grande do Sul para o recebimento de verbas da saúde não pagas de 2014 a 2018.” 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 nº 052/2021. Peço que seja feito a leitura do Projeto de Lei nº 053/2021: “Altera dispositivo na Lei Municipal nº 1.234/93, de 20 de dezembro de 1993, que institui o Código Tributário Municipal do Município de Viadutos e dá outras providências.” A palavra está à disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Como nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco em votação. Os Vereadores que concorram permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o projeto nº 053/2021 por unanimidade de votos. Solicito que seja feito a leitura do projeto nº 054/2021: “Dispõe sobre a correção, fixa prazo para o pagamento do IPTU, das taxas de serviços urbanos, na taxa de Fiscalização e Vistoria, ISSQN Fixo e dá outras providências.” A palavra está à disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Presidente senhoras vereadoras senhores vereadores e população que nos assiste bom o que o que é projeto se mante-se o índice que era usado até o momento ou a correção dos contratos da Prefeitura de chegariam a faixa dos 18 a 19%, nesse ano mudando o índice a correção será pela metade porque o IPCA  está dando na metade do GPM s o IGPM  está dando na faixa de 18 19 ao ano o IPCA a dona na faixa dos 9% 8 alguma coisa 9% ao ano, então essa é uma alternativa boa administração onde ela muda o índice e passa a corrigir pelo índice melhor contratos que ela tem compromissos de pagamento os contato que eu ela tem compromisso pagamento a gente sabe muito bem que na verdade como você paga uso os índices para pagamento deveria usar os mesmos índices para pagamentos dos funcionários né. Se fosse ele vai em consideração isso sou o acumulado deste último sem considerar os dois anos só o último 12 meses os funcionários teriam que ter um aumento também de 20% mudando o índice vai ter que recalcular isso e calcular os dois últimos anos que ficaram sem aumento mas assim como você paga pelo IPCA você vai cobrar pelo IPCA o que você tem ou melhor o que você tem que pagar o funcionário você vai usar o IPCA se você vai pagar o fornecedor vai ser a mesma correção seria injusto que você usasse correções diferentes que nem já aconteceu em outros anos onde a Admiração usou o índice da construção civil. Então essa é uma alternativa boa meu voto é favor até porque uma correção de Até 20% fica inviável fica inviável para Administração pública, mais algum Vereador, obrigado”. Coloco o Projeto em votação os que concordam permaneçam como estão os que não concorda favor levantar-se, aprovado por unanimidade. Peço que seja lido o Projeto de Lei Municipal nº 055/2021: “Prevê a compatibilização do custo e taxas do recolhimento dos resíduos sólidos urbanos, conforme previsto nas leis federais 11.445/07 e lei 12.305/10.” Coloco o Projeto em discussão se algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra o Vereador Oslen Chaves:” Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras Vereadora. E um Projeto polêmico onde você prevê um reajuste uma cobrança mais na população, diz que tem ou pelo menos tem apontamentos da promotoria né, com relação que não está compatível o valor arrecadado com valor pago quando não está compatível que administração faz em vez de reduzir o custo da coleta do lixo aumenta a contribuição da população, aí não dá né,  ai não tem como se não está compatível porque está pagando muito com relação com que está arrecadando, vamos ter que ter alternativa para esta coleta do lixo, hoje tem várias cooperativas  que fazer coletas do lixo, e outra o lixo  que é uma coleta seletiva  tem dias que é o orgânico  e tem dias que é o reciclado, tem pessoas na cidade que fazem a coleta de reciclado e vendem, estas empresas que fazem a coleta do lixo  elas ganham e muito em cima do lixo coletado, porque o lixo hoje ele deve ser reutilizado quando se fala em compatibilização de valores entre o valor pago e o valor arrecadado não é aumentando o valor a ser pago pelo contribuinte, tem que achar uma forma de pagar menos para quem faz essa coleta seja formando cooperativas  de coleta não sei aí ele fica a cargo da administração, agora nós aqui os Vereadores vão colocar um reajuste prevendo vários e vários anos uma cobrança mais o percentual todo ano a mais para a população quando chegasse a conta da casa do morador aí que que o senhor quer dizer estava incompatível o que se arrecadava pouco em relação que se paga. Poxa quase meio milhão e se vende o lixo ainda a minha a minha função da Corsan é agente em tratamento água esgoto e lixo, olha pessoal. Será que não vão conseguir montar uma cooperativa. Tem tantas pessoas a gente acaba sei de pessoas que fazem coleta do caminhãozinho vão nas casas se tem um lixo reciclável vão pegando e vão vender forma uma cooperativa forma um pessoal, organiza este pessoal para fazer a coleta e diminui o custo da coleta do lixo e não cobrar isso da população meu voto é contra, obrigado” Com a palavra vereadora Carla Cristina Toniollo: “Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores e população que nos assiste,  realmente este é um Projeto polêmicos como o disse o Vereador mas na verdade a Administração vai ter que dar uma solução ao Ministério Público porque teve um apontamento porque  estava inconsistência com a lei federal e foi apontado pelo Ministério Público no mês de julho porque estava sendo cobrado 70% a menos do valor que deveria ser passados os contribuintes no momento a solução o prefeito formou uma comissão né para resolver e tomar medidas digamos que de urgência para que pudesse ser respondido pelo Ministério Público e dar uma solução, então essa comissão sugeriu que esse 70% você repassado contribuintes de uma maneira mais branda em torno de 7% de aumento ao ano o prazo de dez anos para pagamento então é essa comissão sugeriu o prefeito aceitou mandou para nós e é uma resposta que ele vai dar ao Ministério Público acredito sim que podemos buscar outras alternativas no próximo ano o lixo ele é feito o processo é feito o processo licitatório né, nas empresas de recolhimento de lixo. Então ganha o menor valor né. Mas a gente pode na verdade pensar em outras alternativas para que se resolver essa situação e nos próximos anos não há ocorra de novo esse apartamento e é um apontamento que tem que ser respondido para nós entrarmos numa em conformidade com a lei federal, obrigado”. Mais algum Vereador com  a palavra Vereador Virgílio Bicz: “ Colegas vereadores, colegas vereadores e população que nos assistem, ouvindo meu colega Oslen e  a Carla falando realmente é um projeto que vai doer no consumidor lá na frente mas você acha que o administração Prefeito e Vice gostaria de mandar isso aí, não gostaria outra que meu colega Oslen falou tantas coletas de todos esses produtos reciclados porque hoje tem estas coletas porque a 3 anos atrás custava 10 centavos o quilo do ferro  hoje estão pagando 3, 4 não tem mais ferro no interior, faço um desafio montar  dentro do viaduto para escolher os lixos orgânicos que vai quere recolher os lixos vocês viram estes caras que recolhem o lixo cara que conheci na cidade quanto tempo eles aguentam, vocês viram eu vejo todos os dias para passar não é fácil e nós não temos gente para montar uma cooperativa em Viadutos para  trabalhar falta gente nos mercados de viadutos nosso colega a recém da Emater falou que não tem mais gente no interior, então não é fácil fala montar uma cooperativa quero ver o cara montar e que funcione  eu faço um desafio quero ver vamos montar beleza, não vamos cobrar mas que tenha esta cooperativa a gente fica, não é o prefeito que quer não é o vice que claro que dói para ele sim cobrar da população eles em tendem que ruim mas se foi apontamento como fazer o quê a recém outro Projeto que teve aonde o prefeito administração diminuiu se eles podem vão fazer, eles diminuíram onde iam cobra 17/19% a administração se preocupa assim gente não pensa que a administração ela que tá impondo isso aí não é ela que os outro Prefeito acontecia a mesma coisa, obrigado”.  Mais algum vereado, peço que meu Vice assuma os trabalhos desta Casa para mim me manifestar, assumo os trabalhos desta Casa e passo a palavra Vereador Roberto Piccoli: “Colegas vereadores, colegas vereadoras, pessoas que nos assistem aqui nessa noite e assistem através do Facebook. Realmente o projeto polêmico, mas eu não vejo tanta polêmica assim o apontamento teve o índice usado para aumentar o IPTU. Veio pela metade de 18 para 9, 10 vamos disser que vai dar 10 o que eles vão dar de aumento na taxa de recolhimento do lixo é aquela tachinhas que aparece lá todo mundo pagar o IPTU tem uma caixinha lá recolhimento de lixo é de 7%  em cima daquilo então se o cara pagasse R$ 200 de taxa de recolhimento mas não e isso aí o valor vai dar R$20 se é R$300 daria 21 reais não é tanto montante assim para nós ficar discutindo alguma coisa que o prefeito precisou fazer e ele passou para a comissão  a comissão e hoje tá vindo vai lá o valor insignificante que ia pagar 18% de aumento no IPTU para pagar 7% em cima da taxa de recolhimento do lixo não é 7% em cima  em cima do IPTU, obrigado”. Peço que o Vereador Roberto Picoli assuma os trabalhos desta Casa. Reassumo os trabalhos da casa e deixa a palavra disposição se algum Vereador queira se manifestar, coloca então o projeto em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam favor levantar-se. Aprovado projeto nº 055/2021 por 5 votos a favor e 3 contra. Após analisado o expediente enviado a casa. Coloco a palavra a disposição na tribuna livre, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. presidente, Srs. Vereadores, população que nos assiste. não vou polemetiza sobre a taxa do lixo porque o que foi que eu coloquei foi a minha opinião então ao invés de aumentar e cobra da população acredito que tenha outras formas de diminuir este custo, claro que o Vereador Vergílio estava comentando é um processo licitatório mas o processo licitatório onde que ganha o menor preço dentro das condições que são apresentadas no edital, mas a gente sabe muito bem se não me engano em Paulo Bento se informando e fazendo um sistema apara reaproveitar a parte do lixo orgânico e também onde fazem a separação a parte orgânica vai para adubação e parte e metal e plástico vai para reciclagem isso nãos seria difícil isso seria uma coisa que poderia ser implantado no Município com um custo muito menor que aquele que esta prevendo com a alta indústria do pro etanol aqui no Município talvez 1% do valor que seja gasto no Pro etanol gastaria para fazer um sistema de tratamento de lixo no Município. Mas isso são opiniões, cada um esta aqui para dar sua opinião sobre o assunto e sobre a lei, a minha opinião era aquela, sou contra de dar aumento cobrando da população se não esta sendo compatível. Mas um detalhe, apontamentos do ministério público são apontamentos. Se todos levassem arisca cada apontamento do ministério público, seria bem diferente. Inclusive, vem apontamentos em épocas eleitorais, então o ministério apontou, vou fazer o que ele apontou. Se mandar me afastar, eu me afasto. Apontamos podem ser discutidos judicialmente, a prefeitura se defendendo sobre o que pretende fazer sobre o assunto, quem julga o mérito da causa é o juiz e não o mistério Público. Provei que não estava errado, parou por aí. Dando sequência, o deputado paparico mandou R$ 425.000,00 reais para pavimentação. Esse é um programa do governo, segundo ele, um programa onde tem R$ 177.800.000,00 reais na primeira etapa. Viadutos teria sido contemplado com R$ 425.000,00 reais; que seria para a rua Pedro Alvares Cabral e acesso pela Tiradentes. Bom que venha recursos. Que seja feito as obras necessárias. O suplente de Vereador Dirceu Lazzarotto, me passou informação, que mesmo não estando exercendo a função, esta em busca de emenda para o município. Parece-me que o deputado Pimenta comprometeu para ele para repassar ou para enviar ao nosso município um caminhão pipa. É algo assim, mas já esta a caminho para mandar esse equipamento para viadutos, pedido do Vereador suplente Dirceu Lazzarotto. Agora só tenho a agradecer nosso presidente, mais do que um ano de presidência. Quero te parabenizar e agradecer pelo fato de você sempre ter cumprido a lei orgânica e o regimento interno. Já tive nessa casa com outros vereadores que as vezes a gente tinha que fazer uma cobrança maior. Onde tentava manipular ou não seguir a lei orgânica. Parabéns Vereador, continue assim, seja um exemplo para os próximos presidentes. E com certeza a vereadora Carla irá exercer o seu mandato muito bem, ela já tem um exemplo de casa, o pai foi muitos anos como vereador e presidente. É uma pessoa séria, pessoa honesta e acredito que vai fazer o certo aqui na presidência da câmara. Parabéns pela sua eleição e tenho certeza que você vai seguir tanto a lei orgânica quanto o regimento interno. E nós Vereadores vamos continuar ano que vem fazendo o nosso papel, de fiscalizador, aprovando as leis, discutindo e colocando a nossa opinião, mesmo que seja contrária uma do outro, mas é exatamente para isso que estamos aqui. Se não fosse para ter opiniões diversas, um vereador seria o suficiente. Por isso se tem nove vereadores, cada um discutindo e vendo sua opinião sobre os assuntos. E já como é a ultima sessão do ano. Quero desejar um feliz natal para a população e os colegas que estão aqui. Um feliz ano novo e que ano que vem seja um ano melhor do que esse, que não foi fácil. Obrigado.” Mais algum Vereador. Com a palavra o Vereador Antonio Pasini: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Vim aqui só para relatar um fato e se há como fazer um procedimento ai, a pedido do pessoal. Veio da sorveteria bom gosto que veio o pedido, de pessoas que estavam frequentando lá, proprietário e vizinhos que presenciaram o incidente e não acidente. Gostaria de pedir informalmente que colocassem um redutor de velocidade lá. Diz que ontem aconteceu um fato muito preocupante. Desceu um veículo em alta velocidade, saiu contra mão, não entrou na sorveteria por detalhe, outro veiculo subia teve que sair na contra mão para desviar. Vim pedir se há uma possibilidade de tomar uma providência para reduzir a velocidade desses veículos, para não acontecer uma tragédia. Vim informalmente pedir, porque vieram me procurar em ultima hora. Que seja feito para proteger as pessoas e ate as crianças da vizinhança ali, e não serem atropeladas como já aconteceu mais ali para baixo onde colocaram o quebra-molas. Se fizessem o mais rápido possível, é urgente, não é para mim e para nós, mas sim, para a população que frequenta esse local. Quero também agradecer o presidente por esse ano. Todo o apoio e o suporte, dar as boas vindas à nova presidente desta casa. Desejas a todos os Vereadores e população de Viadutos um feliz natal e um ano novo cheio de saúde, repleto de luz e muita paz. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Odir Bocca: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Quero parabenizar o nosso presidente, o Beto pelo trabalho conduzido esse ano. Agradecer também o jurídico Felipe sempre prestativo nesta casa tirando as nossas dúvidas referentes aos projetos. À Fernanda e a Franci também. Quero desejar um feliz natal a todos os Vereadores e a população de Viadutos, um ano novo com mais sucesso. Que a pandemia fique nesse ano, e que ano que vem seja um ano melhor. Obrigado.” Mais algum Vereador. Com a palavra a Vereadora Carla Toniolo: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Então hoje nós tivemos no Anfiteatro Municipal a3° Conferencia Municipal da saúde onde fechou-se a etapa para a realização da conferencia e escolhas dos Delegados que participaram do Conai que será conferência nacional de educação desculpa iniciou-se os trabalhos no dia 20 de outubro como o fórum de Educação no dia 24/10 tivemos a pré-conferência onde foi discutido o plano municipal e o plano nacional de educação, fiquei muito feliz em ouvir os diretores a equipes diretivas das escolas porque o nosso município atingiu em 90% aí professor Marcos né que participou também, 90% das metas sugeridas no pano de 2014/2024. Então hoje na conferência foi discutido vários assuntos o próximo Conai que será  do ano de 2024 a 2034 ele tem o tema inclusão e caridade, então foram discutidos estes temas,  foi sugerido alguns itens que serão levados ao encontro em abril será o encontro regional em novembro a realização do Plano Nacional que será em novembro foram eleitas 2 Delegados a professora Kátia e a professora Solange que iram representar o nosso Município,  aproveitando também falando  sexta-feira veio dois veículos novos para educação e duas Vans no valor de 275 mil cada uma será o ano que vem. Será ocupada pelo transporte escolar para o próximo ano quero aproveitar também para registrar aqui que na próxima semana o município estará recebendo uma cavadeira hidráulica de 20 mil toneladas, no valor de R$ 850 mil comprado como recurso próprio para melhor atender ou serviços e dar um suporte melhor na Secretaria de obras, sendo que as outras máquinas nós não temos em uma máquina desse tamanho dessa proporção e aproveitar e agradecer primeiro meu partido que me deu oportunidade de me candidatar,  a população em geral que me apoiou os meus eleitores a todas as pessoas da minha família que me apoiaram. E com isso conseguir chegar até aqui, agradeço aos Vereadores que me deram esta oportunidade de assumir a Presidência, no próximo ano me coloco à disposição dos Vereadores de todos os vereadores da casa. Acredito sim que vou tentar dar o meu melhor aos colegas os colegas aqui presentes, agradeço ao Beto que foi presidente desempenho muito bem na sua função ao Felipe  a Françi e a Fernanda e também me coloco à disposição deles no próximo ano acredito que podemos fazer um trabalho muito bom sempre em harmonia com a administração Municipal com os vereadores com servidores públicos e estamos a aberto a sugestões e vou falar novamente estou à disposição da comunidade em geral para o que precisar, aproveitando então desejo também um feliz Natal com muita saúde e muito amor um ano novo com muita Luz para Iluminar que seja um ano diferente que seja um ano melhor para todos nós,  muita luz e com muito amor e paz em nossos corações, Muito obrigado”. Mais algum Vereador. Com a palavra a Vereadora Carla Toniolo: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Também nessa Tribuna hoje também e também agradecer o nosso secretário da Agricultura que foi durante esse ano José Olkoski  que fez o trabalho na secretaria se ele não conseguir fazer todos às vezes também não teve oportunidade e não conseguiu e também quero desejar para o novo secretário da Agricultura que o  Lira vai fazer um trabalho no ano que vem já até ter oportunidades conversando com ele e ele tem umas ideias novas para a agricultura então desejar uma boa sorte você se ele precisar contar com nós da cama estamos sempre a disponibilidade para ajudar ele também, a parte que eu ando no interior também me coloquei a disposição para qualquer coisa precisar também quero agradecer ao secretário de obras que passou seu Milton Fracaro, um trabalho que ele fez bem feito. Ele é uma pessoa é  boa que as vezes que ele não conseguiu fazer o melhor de bom que ele é,  e é e agora tá subindo a Secretaria de obras o Sergio Franzão comentando nesse gancho eu já vejo que muitas pessoas estão testando  o secretário de obras que hoje que as mais que precisam de máquina no interior né e as pessoas já estão testando ele pedindo serviços e essas pessoas talvez perde esse trabalho são umas pessoas que depois lá na frente eles querem fazer fofoca porque as vezes não há necessidade do serviço eu acredito que ele como secretário e não vai deixar ninguém na mão, mas sim ele vai fazer na medida possível para aquelas pessoas porque eu vejo já pessoas pedindo o cascalho no primeiro dia que ele assumiu e ainda marcar o horário da entrega do cascalho, isso aí é um milagre as pessoas conseguir fazer e agora  já tao encontrando uma dificuldade ele assumindo com água no interior né, você já podem hoje de tarde já tinha Cinco Famílias aonde tinha que tomar providência já levar água e outras fazer limpeza para tentar achar água ou alguma coisa tão ele já tá na correria nesse sentido. Acredito que para o ano que vem a minha ideia tem mais alguém junto com a agricultura de fazer cisternas no interior porque um tempo atrás porque tive a oportunidade sábado de conversar com seu Zortea, entendeu  veio para Viaduto não me engano é 8 ou 10 cisternas para Viadutos,  mas sim o agricultor  tinha que dar uma contrapartida e quase ninguém aproveitou essa ideia o Moacir Zortea tem uma  de 380ml naquela época ele deu a contrapartida de 800 reais, e hoje tem um cisterna que capta  água nem era chuva é de uma vertente que na época do inverno que enche a cisterna dele isso que nós temos que ter o nosso interior de viadutos e também quero colocar um pouco a estradas no nosso interior de viadutos aonde o nosso colega Oslen pediu a um tempo atrás do canavial foi feito o serviço lá não passei por lá para ver como ficou, mas já fizeram destino ali no carnaval pela direita e sai na saúde também fizeram,  fizeram um cascalha mento com  mudança de entrada aqui na linha 2 tá no trabalho excelente ficaram uns par de dias abaixaram um morro aí no Gizel que desce para a linha 2  um trabalho que jamais alguns meses no trabalho bem feito aonde cada vez que chovia que dava uma enxurrada  tinha um problema na estrada isso não tinha e ele era ocupado esse mesmo problema tem lá na Vila Rica que desce o morro da Vila Rica que vai no Minoto lá para baixo tem esse mesmo problema que tinha aqui só o trabalho eles estão fazendo aos poucos mas estão se organizando para o ano que vem melhorar mas o povo tem que ter um pouco de paciência porque  com a seca que está vindo, não dá para fazer milagre nas estradas bom entendedor sabe que com essa seca não se faz milagre nas estradas, outra há mais necessidades no interior agora é com água para os animais porque além do seco que está levando tudo tem essa dificuldade que o pessoal tenha uma pouco mais um pouco mais de paciência e aqueles que vão sempre xaropeando. E por que que não faço isso que eu acho isso muito vergonhoso a pessoa fazer e pedir, pedir, pedir se não há necessidade se for necessidade urgente provavelmente eles vão fazer não vai deixar ninguém na mão eu dou a  minha palavra que é difícil essa sensação não tem perseguição não tem algum disse perseguição  é mentira quero que o cara vem aqui me diga isso e também dizer tem que elogiar uma administração por exemplo tão ajeitando o asfalto ninguém veio nessa tribuna falar Parabéns seu ninguém criticar é bom, quando tem que elogiar tem que elogiar,  não pediram quando vão gastar  não pediram ao Prefeito e o Vice  vão pintar toda cidade  não podemos sempre crucificar demonstração que fazem alguma coisa toda administração que é fazer o bem para município de Viadutos, todos que entra lá dentro  a gente fica contente nesse sentido que tão fazendo os trabalhos o meu colega Pasini falou lá em cima realmente ele tem toda razão se eles pudessem fazer alguma coisa amanhã abri uns buraco era necessário,  naquela rua que desce que vai no Cwik também precisa uns redutor, de velocidade ali não vou julgar eu também desço  corrido,  não adianta jogar pedra no adversário se você é ocupada. Então concordo com ele também quero agradecer ao presidente dessa casa Roberto Picoli que a gente pode ser assim de palavra o mesmo caráter tem muitos não são assim mas o Beto durante o ano inteiro ter o dele manter a palavra é uma pessoa que o cara se sente orgulhoso dizer que ele é o Presidente  dessa casa pessoal que trabalhou na casa e desejar uma boa vinda a minha colega do PTB acredito que o PTB Nunca teve uma mulher nesta e vai ser presidente o ano que vem,  que faça um trabalho capacidade ela  tem então é só  fazer o trabalho que capacidade ela tem para nós ano que vem e também só quero comentar que o Colega Oslen falou da indústria muito se conversa na cidade que o Município vai investir milhões, segundo a Administração é só o terreno milhões  se um dia vier o Município só dá o terreno então o Município se sair a  indústria município vai doara o terreno,  tomara que venha. Tomara que venha eu não preciso trabalhar, mas meus filhos trabalhem então a gente fica contente. Quero agradecer meus colegas vereadores quem nem o Oslen falou deixaram ele falou tem que ter aniversário para a gente discutir a gente botar Nossa opinião na Tribuna se podem ter certeza que nós saímos todo mundo dando risada aqui nenhuma esse ano vi que brigou com o vereador na Tribuna , discutiu vez  saiu lá fora e não deu nada foi tudo na paz mas aqui a gente tem opinião, nossa de cada um não quero agradecer todos os vereadores pedir desculpa se alguma coisa a gente ofende mas é tudo na brincadeira, e também quero agradecer toda a população de viadutos do nosso Municípios agricultores os da cidade, e dizer que Deus abençoe que venha Sagrada Chuva para nós que na agricultura eu ando hoje o cara se arrepia ver a situação que tá no interior é uma tristeza nós as vezes discutimos uma coisa aqui mas os colonos quando dá uma dar uma armadilha do tempo eles estão rezando para vir a chuva porque tá triste a região de vila rica pra cá tá pior tem perca de milho 40% na lavouras. então que Deus abençoe para 2022 amanhã que deu uma boa chuva que este coronavírus que vai para o quinto dos inferno a gente viver uma vida melhor ano que vem ou já tá melhor final desse ano e o ano que vem nós estava numa pressão mais não podia ser visitar e você não está melhor. Um feliz ano novo a os munícipes de Viadutos. Obrigado”. Mais algum Vereador, com a palavra a Vereadora Helena Irene Basso: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Vim aqui para agradecer e parabenizar o Beto pela sua presidente, onde sempre esteve do nosso lado nos apoiando. A todos nossos colegas, e que ano que vem a Carla consiga fazer uma boa presidência. Não poderia deixar de agradecer que o Vereador Vergílio falou dos secretários que saíram, mas quero aqui deixar o meu comprimento ao secretário da saúde que também fez um bom trabalho, talvez ele não vez algo, porque não teve oportunidade, onde foi um ano muito polêmico. Ele não deixou de fazer certas coisas porque quis mas sim por causa da pandemia. E quero dizer que nós do MDB deixa nosso agradecimento pelo o que fez. Quero agradecer o secretário Zezinho, não sei muito do trabalho dele, mas acho que ele fez sempre o que estava ao alcance dele. Quero desejar ao povo Viadutense que tenham saúde, e que venha essa abençoada chuva. Estou realizada em estar nessa casa, e tudo que eu puder lutar para fazer pelo povo Viadutense, não interessa se é meus eleitores ou que votaram ao contrario, estou aqui para ajudar. A todos um feliz natal e um próspero ano novo com muita saúde e paz. Obrigada.” Mais algum Vereador, com a palavra a Vereadora Rita: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Quero agradecer o presidente por esse ano, pela paciência, à Franci, Fernanda e ao Felipe também. E quero agradecer aos meus colegas pela ajuda e por nós estará aqui pelo primeiro ano, não é fácil, não é confortável, uma situação diferente. Agradecer o Zezinho, secretário de agricultura, foi um pessoa excelente esse ano, ajudou na seca no ano que passou também, disponibilizou caminhão pipa para levar água para toda a população. Quero agradecer o secretário da saúde, o Gelson, foi uma pessoa excelente na saúde, não tenho queixa nenhuma e o pessoal do posto também. A secretaria de saúde é excelente. Quero agradecer o Chibaro, sempre quando precisávamos ele sempre ajudou, nunca negou ajuda. Quero dizer a Carla as boas vindas e conte conosco. Um feliz natal a toda população de Viadutos e um ano novo cheio de saúde. Obrigada.” Mais Algum Vereador, com a palavra o Vereador Artemio Cwik: “Sr. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Quero agradecer também à toda a população Viadutense desse ano que esta acabando, ruim. Agradecer a administração, onde a rua onde morro estão fazendo o serviço que era necessário. Quanto o Pasini falando da decida para a sorveteria. Ate não sair o pórtico vai ter que ficar assim. Pelo o que sei vai ter quebra-molas e toda a sinalização. Desejar a população Viadutense um feliz natal, feliz ano novo repleto de saúde. Esse ano foi barra pesada, graças a Deus nos livramos de um abacaxi grande. Meu filho, mas graças a deus ele esta bem. E ao Beto, um abraço para você, minha primeira vez, primeiro mandato. Desejar boas vindas para a Carla. Um abraço a todos e até ano que vem. Obrigada. Peço para o Vereador Vergílio assuma a presidência da casa para eu poder me manifestar. Assumo os trabalhos da casa, e paço a palavra ao Vereador Roberto Piccoli: “Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Quero agradecer a todos que me cumprimentaram pelo ano de presidência. Mas queria deixar bem claro que uma andorinha sozinha não faz verão. Se o ano foi bom foi por causo dos nove vereadores que colaboraram. Sou presidente pela segunda vez, o gueto esteve aqui comigo na vez passada, o Bocca e o Vergílio. Então, vamos adquirindo aprendizado a cada ano. Quero dizer a você Carla, que considere isso como uma faculdade, entrei cru no primeiro ano, como a Rita falou, o cara fica meio cru, mas depois vai se desembaraçando e a gente vai se soltando e aprendendo. Aqui a gente aprende, não estamos aqui para ser mais que ninguém. Queria primeiramente agradecer e parabenizar a administração pelos 5 anos de administração. Agradecer ao secretário de obras, o Chibaro, muito meio amigo, ele precisava de alguém lá para dar essa mão para ele. Foi um cara que batalhou e se esforçou, fez o que podia. Tem pouca queixa da população, mas ele precisava de alguém que desse esse suporte para ele. Acho que o Juliano tem essas características e fazer com que a secretaria de obras cresça ainda mais. Agradecer o Gelson que foi os dois anos piores de pandemia, e ele foi o secretário. Se de repente falou algo, não foi por má vontade, não foi por falta de esforço. Dizer que ele ande de cabeça erguida. A conjuntura de uma administração as vezes precisa ser mudado para que lá na frente consigamos andar a diante. Quero cumprimentar aqui o diretor da escola o Marcos Basso, que a 5 anos vem a frente da escola. O resultado vem aparecendo, parabéns, continue, que a administração saiba te reconhecer e te segurar por mais esses 3 anos, ate que a administração esteja a frente dessa prefeitura. Agradecer aos demais que estão aqui assistindo. Agradecer também ao Zezinho, eu tenho pouco contato com a agricultura, mas nós sempre conversamos e você sempre falava que o trabalho que eles estava fazendo, mas também foi necessário e as mudanças são necessária para que a coisa continue. Dizer Vergílio que você como vice-presidente só tenho a agradecer, me quebrou o galho várias as vezes, como os demais Vereadores. Carla, conte com todos os Vereadores que esse ano parecia que não tinha oposição. A Administração passada, dava guerra aqui dentro. Não precisa ser oposição para ter ideia diferente. Eu não preciso concordar com o que o Bocca pensa. Isso tem que existir, essa tribuna é livre, vou vir aqui e falar o que penso, é a população que tem que me condenar. Quero agradecer os meus eleitores as duas vezes que me colocaram aqui dentro, porque isso pra mim foi uma faculdade. Agradecer o Felipe, parceirão, se não fosse você, sabe que me quebrou o galho várias vezes. Franci, tua experiência conta tudo. Fernanda, esta ai comigo a dois anos também. Parabéns pela maneira que vocês conduzem. E dizer a população de Viadutos que desejamos um feliz natal, e que ano que vem seja bom, mas que não seja pior que esse. Porque melhor estar aqui do que de repente não esta né. Quantas vidas perdemos esse ano. Quantos amigos né Marcos, irmão. Mas temos que seguir em frente, coragem. Obrigado.” Convido o Vereador Roberto Piccoli para que reassuma os trabalhos desta casa. Reassumo os trabalhos desta casa. Encerro a reunião de hoje. Convoco os Senhores Vereadores para a próxima sessão Ordinária no dia 21 de Fevereiro de 2022 com a nova mesa diretora. Boa noite a todos. Obrigado.



