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


ATA Nº 004/2022

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois (21.02.2022), 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, Vereadora Carla Cristiane Toniolo verificando a exigência 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 dia 21 de fevereiro de 2022. Comunico que a Vereador Odir Bocca apresentou atestado médico, então o Vereador suplente Jatil Pires assume hoje. Coloco a Ata de n°26 em discussão. 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 favo levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos. Vou colocar todas as Atas em votação a Ata n°001, Ata n°002, Ata n°003. 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 favo levantar-se. Aprovado Ata n°001 aprovado por 6 a favor e 2 abstenções. Ata n°2 aprovado por 7 a favor e 1 abstenção. Ata n°003 por 7 a favor e 1 abstenção.  Peço que seja lido Requerimento 001/2022 – de autoria do Vereador Artêmio Cwik. Com a palavra o Vereador Artêmio Cwik: “Sra. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Este Requerimento eu fiz porque muitos me pediram sendo que estes bancos da praça na Avenida quem desce da Caixa estão todos defasados, todos deteriorados tem bancos quebrados não tem mais as tabuas falta até as pernas então estou pedindo para que fosse votado este Requerimento e que atendesse este pedido para dar uma organizada no centro da Cidade e quanto as placas de rua tem várias ruas aqui no nosso Município que a gente não sabe o nome da Rua, não tem uma placa indicando estes dias um rapaz da RGE veio me pedir que rua era aquela no morro a minha rua é a Rua Tiradentes então tem a placa só que esta apagada em baixo da arvore ninguém vê, então se for possível verificar tudo isto aqui eu peço para que fazem para dar uma ajuda para o Município e outro  que façam mais 3 bancos que vai lá para o cemitério, esta rua tem uma calçadão tem muita gente idoso que anda, caminham ali chega a uma altura que param mas não tem onde sentar, então os bancos para isso peço a compreensão de todos para isso, eu peço que aprovem este Requerimento, obrigado”. Mais algum Vereador. A palavra está à disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sra. Presidenta, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Quero parabenizar o vereador pela iniciativa muito interessante que você faça esse conserto e se instale essas placas talvez o senhor não saiba isto já foi aprovado na Legislatura passada o senhor não fazia parte, foi aprovado por esta Casa, o pedido este mesmo pedido tá, mas. O interessante é interessante reforçar  é uma nova legislatura e nada que você faça se reitere o pedido com relação a instalação das placas talvez tenha um custo por isso a prefeitura até agora não fez, seria muito interessante se conseguisse patrocinadores uma vez se tinha aplaca com o patrocinador em baixo do comercio, indústria ou prestador de serviço isso tudo talvez seja muito mais fácil que se estale estas placas aparecer momento a prefeitura posta fazer uma parceria com o comércio com todos que tem interesse em Patrocinar uma placa talvez o custo seja muito mais baixo talvez só teria a instalação por parte da Prefeitura mas se mas seria uma forma de que você fizesse todas as placas de todas as ruas com custo bem menor com a participação do comércio não só o comercio  aqui mas talvez quem fornece para o nosso Município os comerciantes de Fora que vendem aqui também eles tenham interesse em pôr o nome dele junto a uma placa, eu acredito que isso seja permitido porque uma vez já existe assim todas as placas tinham embaixo quem patrocinava então em cima deste Requerimento do Senhor Vereador  que a prefeitura busque este  Patrocínio para que se faça isso com um custo menor para a Prefeitura, obrigado”. Mais 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. Peço que seja lido o Requerimento 002/2022: Concessão de Honraria. 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. Peço que seja lida a Indicação Legislativa 001/2022: Autoria dos Vereadores Oslen Chaves, Antônio Pasini, Franciele Olkoski. A palavra está à disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sra. Presidenta, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Plano de cargos e salários plano de cargos para os funcionários hoje está sendo discutido aqui na Prefeitura através de uma comissão e inclusive a Câmara faz parte a revisão do plano de carreira dos Professores é o único setor da prefeitura que tem um plano de cargo e salários o que nós estamos pedindo aqui e que se faça um levantamento e uma projeção para o futuro inclusive das despesas se prevê sempre quando a gente vota o orçamento 2ou 3 anos do orçamento para os anos futuros com base naquele cálculo, naquilo que a gente vota e naquilo que a gente explana para nós, pode se fazer o crescimento também dos funcionários, olha pelo que eu sei, aqui dentro da prefeitura todos os funcionários ganham ou FG ou gratificação, isso não deixa de ser um gratificação política porque isto não é uma garantia porque quando muda o prefeito que eles continuaram a vantagens, ela é momentânea, ela pode ser suprimida a qualquer momento, só o valor destas gratificações que estão sendo pagas praticamente   todos os funcionários que trabalham na parte interna aqui da Prefeitura poderia ser usado para fazer um plano de cargos e salário para todos, o impacto financeiro pode ser calculado hoje tem empresas que fazem um cálculo do futuro assim como é feito o cálculo autorial todos os anos a câmara vota o percentual que o empregado tem que pagar  se aposentar isto é feito pelo um cálculo autorial, é uma pessoas que estudou se formou e ele  faz uma projeção de anos das despesas que vem pela frente isso pode ser feito também com cargos e salários de funcionários onde não vai pesar na folha de pagamento é uma questão administrativa, onde você tira aquilo que é eventual como uma FG ou uma gratificação e passa a valorizar o funcionário pela sua qualificação pelo seu esforço pelo seu tempo de serviço só que a gente está pedindo e que se forme uma comissão e que se estudem isto, isto não é um projeto para esta semana  que vem pra votação assim como este plano de cargos e carreira de professores já está algum tempo sendo feita revisão porque ele existe a algum tempo onde está tendo a revisão do plano que se faça para os funcionário um plano mas detalhado, que não se atropele que se faça uma coisa para que não prejudique a vida financeira da Prefeitura e que valorize o funcionário que realmente trabalha e se esforce para o Município, obrigado”. Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sra. presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Realmente, ouvindo o meu colega Oslen falando, precisamos nos preocupar com o futuro do nosso município e com as despesas do nosso município. Tem alguns funcionários que recebem FG a mais, provavelmente sempre vai ter esse funcionário exercendo mais do que o serviço dele. Isso sempre vai existir. Agora, se não der impacto de despesa para o município, claro que o prefeito e a administração vão analisar isso com carinho. Mas temos que fazer isso com muito cuidado. Porque vocês podem ver que a projeção do Orçamento é um valor alto, mas pode ser que esse valor vai diminuir. Sabe-se que provavelmente os próximos anos esse valor vai diminuir. Concordamos sim, mas na minha opinião tem que ser analisado, e que não tenha muitas despesas para o município porque lá na frente, pode acontecer igual nosso estado que não tem dinheiro para pagar os funcionários. Sou favorável, mas que não gere muita despesa para o nosso município. Sabemos que no futuro não vai ser tão fácil para o município se manter. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar? Com a palavra a Vereadora Helena Irene Basso: “Sra. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Eu concordo com o colega Vergílio. Eu acho que é importante ter esse plano de carreira, mas eu trabalhei para o estado, lutamos 20 anos para ter o plano de carreira. E teve uma época que o estado chegou e nos pagava parcelado. Teve professores e funcionários que ficaram de 3 a 6 meses sem receber. Eu concordo, funcionário merece, mas é algo para ser estudado, por causa das despesas do município. Porque não adianta dar o aumento e no final do mês não ter para pagar. Obrigada.” 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 A Indicação Legislativa nº 001/2022. Após analisado o expediente enviado a casa. Deixo a tribuna livre por dez minutos se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Primeiro quero dar os parabéns ao Secretário Alceu  Lira eu trabalho que está sendo feito pelo que apresentou aqui para nós, o que ele pretende fazer e segundo ele esse programa dentro da secretaria vai ajudar e muito os agricultores e eu acredito muito nisso, tirando uma conta disso agora no início do mês de março estaremos indo a POA  em busca de mais emendas, para o nosso Município já tenho de novo a previsão que foi feita no final do ano para duas emendas para Hospital uma para equipamentos e outra custeio, equipamentos comprar um equipamentos que possa ser usado  no hospital de custeio é aquela não pode ser usada de novo para pagar a hora médica, luz, agua para pagar do dia a dia, com essa com essa apresentação o secretário de agricultura e o pretendo agora também ver se conseguimos alguma coisa para agricultura especificamente para agricultura. Quem sabe mais específico para a produção de leite pelo que se ouve eu não tenho muito conhecimento no assunto, mas que se ouvem ele tá bem, tá sendo bem prejudicada pelo preço alto custo de produção e preço muito baixo para a venda. Mais  nada que não se possa pedir ale especifico pro produtor de leite, que venha algum recurso que seja destinado para todos os agricultores algum programa vou  ver se consigo fazer minha viagem para Porto Alegre ir até a secretária de agricultura conversar com o secretário para saber das demandas e para saber o que que a gente pode trabalhar o que que a gente pode pedir e cobrar isso e um ano de eleição daqui a alguns dias os Deputados aí pedindo voto, março e o prazo final para gente pedir as emendas então vamos pressionar, pressionar os deputados eles querem votos aqui em Viadutos vão ter que ajudar nosso município eu sempre consegui valor considerado para a saúde e o valor razoável também para educação que ganhou que veio 700 e pouco mil para escola estadual vamos trabalhar para a agricultura vamos pedir para os agricultores a gente sabe que a agricultura aqui no Município a secretaria da secretaria é uma secretária que  menos tem recursos até mesmo pela própria lei de responsabilidade fiscal que determina um determinado valor para saúde, educação que são valores bem  mais altos e acaba agricultura e obras e administração  sobra um valor menor, nós somos em 9 Vereadores as Emendas são em média de R$150,00 mil reais, não estou dizendo que todos vão conseguir uma Emenda assim em cima da hora  é difícil mas no futuro no futuro os nove vereadores nós conseguíssemos 100 mil só cada um dava 900 mil por ano, é um valor considerável a gente  sabe muito bem que é o Boca, o Vereador Boca comentou numa sessão que é um recurso do MDB através de emenda parlamentar acho que Inclusive do Pórtico lá na entrada da cidade que tem mais algumas que foi equipamentos e não recordo o PTB também sempre trabalhou em cima de algumas ementas administração passada mas agora é um novo pedido,  e se cada um de nós conseguir um valor no mínimo de R$  100 mil reais, podemos chegar próximo de um milhão por ano para o nosso Município,   a gente não recorda tudo que está acontecendo né mas aparece a Presidente está informando que o PTB  aqui também conseguiu o valor dele é R$ 100 mil reais,  ah tá então tem mais de mil reais também é um valor significativo é bem-vindo a gente sabe que todos aqui que o Município receba o valor eu convido todos os Vereadores para que em março quem pode ir que vá a para Porto Alegre que vai pedir recursos o Vereador Vergílio me disse que ele consegue por telefone e realmente ele já conseguiu recursos só conversando com eles por aqui eu pessoalmente todos os gabinetes,  eu pressiono todos os deputados todos que fazem votos em Viadutos  que se comprometa com o nosso município, o hospital  hoje tá uma situação considerável situação boa, para o  conhecimento dos Senhores parece-me que foi feito o processo licitatório para a instalação de elevador tem uma empresa que se habilitou só foi mandado a documentação para PF nos próximos dias a Caixa Econômica Federal vai liberar o início da obra da instalação que  ficou orçado em R$ 313 mil reais, 250 mil ´de recursos de Emenda posto de venda do deputado Marcon apedido nosso, o hospital vai fazer a contrapartida de 60 e poucos mil reais, com elevador hospital ainda melhor né só sabe que comprar um raio X em toda uma estrutura bem organizada no hospital e a gente trabalha que tem pessoas aqui  que são membros da direção que acompanham bem o que tá acontecendo no Hospital e a gente vai tentar fazer com que venha  também recursos para agricultura, obrigado”. Com a palavra a Vereadora Helena Irene Basso: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Quero cumprimentar o Lira pela atitude dele de vir falar sobre os agricultores um Projeto muito bem acho que ele esta fazendo um trabalho muito na Secretaria não visitei ainda, mas pretendo visitar  Viadutos é pequeno e a gente sabe que ele esta fazendo um trabalho muito bom, e não poderia de deixar de vir aqui a esta Tribuna a Administração pela beleza que está a nossa Cidade eu fiz um Requerimento por causa das faixas de segurança e umas lombadas ali, que não dava mais para enxergar ate um dia quase deu um acidente, e ate conversei com o Prefeito e quando arrumaria o asfalto eles pintariam toda a Cidade e realmente está feito, está muito bonito nossa Cidade está muito bonita, então parabéns para a Administração, obrigada”. Mais algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra a Vereadora Franciele Olkoski: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Eu quero parabenizar o Lira pelo Programa que é de muita importância para nos agricultores aqui do Município quero me colocar a disposição dele para o que for necessário para nos incentivar ainda mais a agricultura do nosso Município, obrigada”. Mais algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra o Vereador Antônio Pasini: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste Primeiramente quero parabenizar o Secretário Lira pelo belo programa que esta desenvolvendo ali pode contar com a gente, pode contar com a Bancada do PP, o que precisar a gente vai estar a disposição então pode contar conosco, sempre que tivera alguma coisa que precisar pode chegar comigo ou com Franciele que com certeza nos vamos procurar ajudar a desenvolver a o bem de toda a agricultura, também com relação a pintura da nossa Cidade está muito bonita realmente mas gostaria mesmo que tivesse sido atendido um pedido que eu tinha feito, um Requerimento que fosse demarcadas as vagas e estacionamento aonde ia melhorar e muito a organização do estacionamento do nosso Município, então parece que está sendo deixado de lado esta fazendo o que mais a situação pede e deixando de lado a oposição é um pedido para melhorar não é um pedido para deixar, para piorara a situação do nosso Município iria ficar muito mais bonito tanto nos canteiros centrais, quanto nos estacionamentos lateral das Avenidas aonde fosse demarcados eu fiz o Requerimento onde demarcava o estacionamento para melhor organizar então eu pediria que já que estavam ali era bem mais fácil ter feito agora com certeza vai ficar no esquecimento esta parte, então era isso gostaria que tivesse uma atenção talvez um pouco melhor se economizaria vai se chamar de novo outra empresa para fazer esta demarcação, com certeza não né, então fosse dada um atenção quando é para melhoria não importa que pede é para melhorar, obrigado”. Mais algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra o Vereador Roberto Picoli: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste, eu não poderia deixar de vir parabenizar Alceu Lira Secretário da Agricultura e dizer que outros secretários deveriam seguir os exemplo porque a gente as vezes fica aqui numa Sessão olhando pra cara um do outro mas quando um secretário resolve fazer alguma coisa e traz aqui para esta Casa, enche a Casa, parabéns a vocês que vieram aqui que tiveram a coragem de vir aqui, e dizer Lira pode contar com nos eu sempre acompanhei o teu trabalho tenho orgulho de disser que foi meu primeiro voto para Vereador aqui em Viadutos, foi para ti você sabe disso acompanhei teu trabalho quando tu era Prefeito em Viadutos e quando a Administração resolveu te chamar eu garanto que você não pensou no salario par ir lá você pensou na população os pensou neste que estão aqui hoje, nos agricultor que não estão aqui, porque a tua capacidade é grande na Emater você fez um baita trabalho então a qualificação dos Secretários dentro da Administração passa por ai chamar pessoas que se empenhem no trabalho não futuramente politicamente, o Lira eu sei que o trabalho dele que vem fazendo é voltado para a agricultura então Lira eu tinha que te dizer, tinha que vir te agradecer e parabenizar por este trabalho lá, o Vereador Antônio Pasini agente não faz o pedido hoje para ser atendido amanha tem pedidos que  agente fez eu sou da situação e tem pedidos que a gente fez a gestão passada a e merecem estudos e o que você pediu e certo mas eles estão pensando em tirara os canteiros e criou dentro da população dentro do comercio uma revolta para não tirar os canteiros tem arvores, nós estamos com problemas aqui na Rua do Luan que vai ser asfaltada tem umas arvores no meio da estradas que o pessoal não quer tirar a empresa não da garantia de asfalto se nós não tirar aconteceu isto na frente do Bittarelo então acho que nos temos que ter um pouco devagar não dizer que a Administração não esta olhando para ela para os adversários, a Admiração esta trabalhando dentro de um possível pro futuro, ao Requerimento do Vereador Oslen e disse que dou a cara para bater falo lá fora e aqui dentro, votei a favor do Requerimento dos 3 ada oposição mas eu acho que tem tanto coisa para se preocupar agora tem agricultor não tem agua e a Prefeitura esta com dificuldade de levar agua e a seca vai continuara ali em março diz que não tem chuva vamos se preocupar com estas coisas mais importantes, eu disse aqui e vou disser de novo funcionário que acha que esta ganhando pouco procura outro emprego, os cara ganham gratificação, ganham FG e acham que tem que fazer um plano de carreira, os professor tem um Plano de carreira por merecimento deles é uma Lei que vem de cima acho que se nos criar isto aqui em Viadutos, nos vamos ter que criar um plano de carreira pra outros então eu acho que vamos devagar vamos pensar nas coisas de agora, situação não é boa estamos saindo de 2 de Pandemia não terminou a Pandemia ainda, vamos com calma gente, e a Administração tenho certeza está trabalhando com pês no chão, esta pensando na população, obrigado”. Mais algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Primeiramente quero parabenizar o secretário Lira pelo inicio do trabalho que ele esta fazendo em nosso município, pensando na agricultura. Porque estamos vendo uma situação crítica que ninguém sabe, e ele esta ai se preocupando com umas atividades que as vezes não exige tanta mão de obra. O setor de vaca de leite, o que esta matando o agricultor é o preço, o segundo é mão de obra para o agricultor. Quero parabenizar ele pelas iniciativas, pelo trabalho que ele esta fazendo pelo nosso município. Vim para falar também que na primeira sessão do ano não teve, onde tinha marcado oculista em Erechim, ai me obriguei naquele dia ir. E onde naquele dia estava em discutição nessa casa o aumento de salário para o funcionalismo público, onde vereador, prefeito, todos teriam aumento. Onde foi questionado, os prefeitos da AMAU, que os prefeitos ganhariam em torno de R$ 10 a 11% de aumento, e nós vereadores sabíamos, se talvez alguém não sabia era só se dirigir a administração. Só quero fazer um levantamento, que em outras cidades teve aumento, para dizer que o nosso município não esta fora da realidade. Por exemplo, Benjamin Constatnte 13.9%, Carlos Gomes 10%, Centenário 11.5%, Erebango 10%, Erval Grande 11%, Estação 10,7%, Faxinalzinho 10%, Getúlio Vragas não teve ainda, provavelmente em março eles irão fazer o aumento; Ipiranga 10%, Itatiba 10,6%, Marcelino Ramos 10%. Nossa administração não foi longe, ela esta na realidade do nosso município. Aratiba que é a galinha de ouro, deu 13%; o que ganhamos de orçamento para o município, Artaiva investe isso só na saúde. Nunca vamos conseguir competir com uma cidade dessas. Nossa cidade próxima, que diz que é uma cidade exemplar, só dentro da cidade, porque no interior nós temos os melhores. Agricultores de Gaurama falam que deram 10.6%. claro que existe uma maneira que o prefeito esta estudando. Foi colocado em apreciação para 10.6%, se algum de nós tivesse votado contra, o que aconteceria? Não teria aumento para os funcionários. Então, esses que votaram contra pensaram nos funcionários? A gente se preocupa sim com o município. A administração gostaria de dar mais, muito mais. Mas, a prefeitura é um órgão, quem vocês tem uma empresa para saber da realidade, daqui a 20 anos como o nosso município vai ser? O nosso município vai ter para pagar? Um tempo atras quando o dado era prefeito, ele conseguiu fazer a creche. Vou fazer um levantamento para saber com quantos funcionários ele começou. As crianças iam com 3 ou 4 anos. Hoje tem que pegar com 6 meses, quantos funcionários a mais tem que ter? a escola municipal também, quantos tinha quando tinha escolinha no interior, hoje tem quantos funcionários? E vocês sabem disso, os vereadores sabem disso, que o governo federal e estadual esta empurrando o abacaxi para os municípios, temos previsão de 16% de aumento para a administração e quanto vai ser nossas despesas? Os funcionários merecem sim aumento, aqueles que trabalham, as pessoas quando se apoderam do poder publico, acham que não precisa mais trabalhar. A gente se preocupa muito com essa história, de algum vereador votar contra. Se tivesse rejeitado o projeto contra os funcionários do município. Os funcionários que estão escutando via facebook fique bem claro, eu não estava na votação. Mas se não tivesse aprovado, não teria 10.6% de aumento. Ia passar mais um ano sem aumento. Ficava melhor ou pior? A gente é oposição, é fácil criticar, mas quando ver a realidade lá na frente. Também quero falar um pouco, que poucas pessoas vem aqui nesta casa até os vereadores para falar da administração do nosso município. Porque ando nos interiores, as estradas que o município tem, tem agricultores nesta casa hoje. Mais de 80% das estradas do nosso município estão ótimas e algumas estão arrumando. Hoje discutimos  que meu colega Roberto Piccoli falou, só de aumento e despesa para nosso município. Alguém de vocês andaram no interior do município para ver o que esta acontecendo lá no campo? Os agricultores desesperados para conseguir comida para os animais. Não tem água no interior de viadutos. A administração vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar, para estudar uma maneira. O Lira esta aqui e sabe da dificuldade que passam na agricultura, dois caminhões puxando água para o interior. Onde a maior renda, lá nos agricultores. Nós é simples, ligamos a torneira e vem água da torneira, e os animais que estão lá berrando de sede. E as vezes a prefeitura não conseguiu chegar lá ainda. Vocês pensaram nisso? Não, só de aumento para cá, aumento para lá. Quando tiverem uma empresa, vão ver a dificuldade. Todos apavorados, estraga caminhão, os agricultores desesperados precisando de água. Temos que começar a pensar pelo nosso município, pensar que os agricultores que trazem alimento. O gado de leite vai terminar, porque não tem mão de obra, e o preço? Uma criança chora e o cara já se preocupa, no interior não é o colono o culpado. Se colocam no lugar deles, vamos começar a pensar em geral pela população. Como meu colega Roberto falou, se o cara não gosta do emprego, acha que está ruim, concordo com ele, carregar a sacola e vai embora. No concurso quando você entra, sabe que ganha x, pode ganhar um pouco mais se o Prefeito te dar um CC, se não é isso. Quero que as pessoas antes que falem dessas coisas, que pensem no que esta acontecendo. Para ajeitar as ruas e pintar, como o colega Pasini havia comentado, já fizeram a licitação. A preocupação é apensa uma gente, segundo informações a água só vem a diante de abril, e já tem sangas secas no interior de viadutos. Peço que os colegas vereadores, outras vezes quando vem nessa tribuna, que pensam, mas pensam para a população de viadutos. Não para interesses de si próprios, de política. Muito obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Jatil Pires: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Pegando um gancho dos outros, agradecer o secretário. E aproveitando já, que muitos falaram aqui fazer um convite para o Alceu, os Vereadores e as Vereadores que queiram participar. Estará aqui no dia 17 o deputado Capitão Macedo, que é o responsável da frente parlamentar dos produtores de leite do Rio Grande do Sul. Dia 17 as 10 horas da manha no gabinete do prefeito. Gostaria de falar um pouco sobre a biorefinaria de Viadutos. Sei que muitos não acreditaram, mas já esta no jornal bom dia, que provavelmente essa obra comece em maio deste ano. Já esta sendo feita as licenças ambientais, inclusive, os grupos responsáveis pela construção dessa usina já gastaram em torno de R$ 250.000,00 reais só em licença. Quinta-feira o Valdir Zonin que é responsável, estará em Porto Alegre com o presidente da Fepan para fazer os términos dessas licenças. Para quem não acreditava, e realmente uma obra gigantesca. Isso vai ser um passo grande, não só para viadutos, mas para os municípios vizinhos também. Vamos torcer para que realente essa obra venha. E mais uma vez vou parabenizar as Vereadoras, que o exemplo de vocês sirva para outras. Porque pelo que me consta é a primeira vez que 3 vereadores estão nessa casa. Obrigado.” Mais algum Vereador desejas se manifestar. Como hoje é o inicio do ano letivo, gostaria de destacar aqui que teve alunos de Viadutos que obtiveram resultado na prova OBMEP. Gostaria de parabenizar pela dedicação e colocar para a população como uma forma de incentivo para as nossas crianças e adolescentes. Como mais nenhum vereador deseja se manifestar, encerro a presente sessão. Convoco os Senhores Vereadores para a Próxima sessão Ordinária no dia 07 de março do corrente ano. Boa noite a todos. Obrigado.





