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


                               ATA Nº 005/2022

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois (07.03.2022), 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. A Presidente da Mesa, Vereadora Carla Cristiane Toniolo verificando a exigência do quórum com a ausência de dois Vereadores Oslen Chaves e Antonio Pasini, substituídos respectivamente por João Ari Viera e Flavio Bortoletti 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 07 de março de 2022. De imediato solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei nº 013/2022: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim.” A palavra esta 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 de Lei nº 013/2022. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei Municipal nº 014/2022: “Autoriza contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Coloco a palavra 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 de Lei Municipal nº 014/2022. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei nº 015/2022: “Altera redação de dispositivo da Lei Complementar nº 001/1991, de 30 de dezembro de 1991, conforme especifica e dá outras providências.” A palavra esta 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 de Lei Municipal nº 015/2022. Após analisado o expediente enviado a casa. Coloco a palavra a disposição na tribuna livre por 10 minutos, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador João Ari Vieira: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Primeiramente gostaria de fazer uma indagação à Senhora Presidente. Amanhã teremos sessão especial, será homenageadas as Vereadoras que passaram por essa casa. Me chama a atenção que os atores principais da Câmara de Vereadores são os Vereadores, e em uma sessão solene os vereadores são tolhidos de falar. É muito estranho isso, porque na sessão normal o papel é defender o projeto, vir na tribuna livre. Na sessão solene não pode, gostaria de indagar vossa Excelência se amanhã algum vereador além da presidência vai falar ou não? Protocolo é feito por seres humanos, mas o regimento interno autoriza Vossa Excelência que combine com Vereadores e que ao menos dois Vereadores possam dizer às vereadoras que aqui passaram parabéns, possam falar. Acho que fica uma coisa estranha. As pessoas vem para receber uma homenagem, a presidência representa os vereadores, mas porque os vereadores não podem se manifestar? Mas diante disso, amanhã estarei aqui, mas então farei hoje. Porque se amanhã não podemos falar. Dia 8 de março, dia internacional da mulher, será homenageadas aqui então, as Vereadoras que passaram por essa casa. Mas ate mão, Senhora Presidente, parabenizar a senhora, a Franciele e a Helena Irene Basso, por serem mulheres e terem obtido o êxito de nessa legislatura estarem nesta casa. E sei que vocês muito bem representam as mulheres. Primeira Vereadora do Município de Viadutos, Dona Alda Rigotti Cadore, administração 1989 a 1992; Reginato Prefeito e Juvelino Baldissera. Também já passaram por esta casa, Jorgeana Colpo, Rose Sperotto, Ana Lúcia Ferrari e Anamar Detofol. Pode ser que eu tenha me passado de alguma, mas eu acho que são essas as pessoas que estiveram no legislativo. Muito bom essa homenagem para essas pessoas que passaram por aqui. Mas não para por aqui, é o dia internacional da mulher, quantas agricultoras que estão lá na roça trabalhando de sol a sol, desempenhando a sua função, trazendo riquezas para o município, sustentando os seus filhos. E quando recebi essa convocação, logo veio a minha mãe na minha cabeça. Minha mãe com 88 anos, nós de uma família muito pobre, meu pai pensando em comprar porco e não sei o que, 10 irmão. A minha mãe se preocupava se precisava de uma calça para algum filho, se precisava de um chinelo. Essa mulher foi heroica. No inverno, fazia lenha de cerrote na época para poder comer. Caminhonadas, não era um metro de lenha. Então, as mulheres desse Brasil, merecem o nosso respeito, merecem o nosso aplauso e amanhã não podemos falar aqui. Lamentável, mas faço hoje a minha homenagem, as mulheres Brasileiras merecem o nosso respeito, mesmo com todas essas lutas, não são valorizadas como deveria ser. Tem que trabalhar, tem que chegar em casa e fazer comida, tem que atender o marido, tem que atender os filhos, a sobrecarga que uma mulher passa, nós homenagem não passaria. Mas também, gostaria de falar dois minutos da agricultura. Estamos passando por um momento difícil, o Vereador Vergílio sempre fala que temos que economizar porque amanhã não se sabe de nada, concordo plenamente com o Senhor. Tem pessoas colhendo soja no interior, 10 sacas por equitar. Onde vai a nossa economia? Não adianta soja valer R$ 200,00 reais. Se não se produz, sempre digo que a classe da agricultura e da pecuária são herói, eles pegam todo o dinheiro que tem no bolso e no banco e investem na agricultura, plantam da maneira possível, adubam e tudo mais. Pensando no que vai acontecer amanhã, se deus manda chuva o valor vem, se não manda esta ai a crise. Já são poucos os agricultores que ficam na roça. E diante disso muitos vão desistir, os mais fracos que não tem fortuna para queimar, não sei onde vão parar, os produtores de leito, por exemplo, o preço que foi; a alimentação, o leite não aumenta. Então, não sei a nossa economia onde vai parar. E para melhorar a Rússia resolve invadir a Ucrânia, e ai não sei se vem fertilizante de lá. A matéria prima do nosso fertilizante, a grande maioria vem da Rússia. Estão tentando ver se conseguem trazer algo do Canadá, mas a dificuldade é grande, se plantando bem e adubando bem, não dá, imagina se nós não puder fazer isso. Agradeço a oportunidade. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Roberto Piccoli: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Não poderia deixar de vir num dia tão importante que vem ser o dia de amanhã, falra um pouco também que vai ser feito a essas vereadoras e também essas vereadoras que estão aqui, bem como as nossas duas secretárias. Dar os parabéns, à aquelas que foram candidatas, que tiveram a coragem de dar a cara para bater ali fora, não é qualquer mulher que faz isso. Tivemos na presidência, a presidente Dilma, no Rio Grande do Sul tivemos a governadora Ieda. Não sei se teria alguma outras governadora. E aqui em viadutos muitas mulheres representam, inclusive João, a sua esposa, gerente do Banrisul. Outras mulheres que fazem frente, a secretária de educação, secretaria de assistência social também é uma mulher, homenagear também aquelas mulheres agricultoras, ainda bem que você veio aqui falar, fomos mal interpretados na sessão passada, eu e meu colega Vergílio, que falamos que tem mais preocupação hoje com agricultura do que com certas coisas que o pessoal esta querendo agora. Não somos contra ninguém, apenas tem coisas que pode ser deixada para depois. A preocupação com a agricultura é muito grande. Estamos vivendo uma crise que a administração tem que levar água para 50% da população para tomar e poder dar para o gado, porco. Então, as vezes as pessoas interpretam mal. Quando falamos aqui também, deixa passar que a nossa interpretação é para um lado. Não é essa a nossa intenção, jamais vou querem prejudicar alguém. Gostaria também de falar, Senhora Presidente, que o pedido do João, faz sentido. A Câmara, estamos aqui durante o ano todo, o Senhor Sergio foi o criador do projeto para homenagem dos agricultores em 25 de julho que é feito todos os anos. E lá também não podemos nos manifestar, não podemos dizer uma parabéns ao agricultor. De repente pode ser revisto esse protocolo, a minha ideia é essa. Não estou dizendo que a senhora tem que seguir a minha ideia ou do João. Tem que ver bem o que diz o regimento interno.de repente nomeia o líder de oposição e líder de governo, e digam umas palavras às essas pessoas, pois estão sendo homenageadas. A ideia foi da presidente e a Vice, mas nós estamos aqui também todo o dia. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra a Vereadora Helena Irene Basso: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Não vou me estender muito, pois não sou de falar. Mas não poderia deixar de vir fazer uma simples homenagem às mulheres. Não interessa de que classe ela seja, porque mulheres dependemos de presidente a faxineira, todas as mulheres tem seu valor digno. Dia 8 de março é comemorado o dia intencional da mulher. Quero deixar uma pequena mensagem às mulheres. O poder de uma mulher não esta no físico, na beleza, ou no encanto feminino, o poder de uma mulher, esta no caráter, na sua alma e no seu coração de guerreira. Quero dizer a vocês mulheres que lutem pelos seus sonhos, porque é lutando que se vence, e errando que se aprende. Com essas simples palavras deixo a vocês feliz dia das mulheres e um grande abraço a todas com carinho da vereadora Irene Basso. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar.  Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz. “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Hoje nesta casa, Ex Vereador Senhor Sergio Bebber. Realmente, quero dizer para o João Ari, que eu como Vereador, ele viu a minha preocupação não é para manhã, como meu colega Beto falou, muitos criticaram talvez, nos interpretaram mal. Mas a preocupação, não é amanhã, é daqui a 10 anos. A agricultura esta passando por uma crise, daqui 10 anos, a agricultura de viadutos, vai ter alguma famílias que vai ter umas vaquinhas de leite para fazer seu consumo. Não levo a 10 anos. E faço aposta com quem quiser. Podem vim o governo, o prefeito, dar um salário mínimo para um jovem que ele ão fica mais no interior, facilitou os estudos, eles foram embora e não voltam mais. As pessoas não querem mais ficar no interior. Se pudesse colocar umas coisas diversas, sobraria um porco mais. Apesar que nesse ano o leite é uma vergonha, porque hoje a ração de qualidade do leite esta R$ 2,50 e o leite esta 1,90. No começo quando eu tinha a minha gropecuária, a ração de ótima qualidade 22% era um litro de leite e 1 quilo de ração. A gente se preocupa muito no nosso município. Além do grão, que o grão é anual ou a cada 6 meses,mas a maior fonte que vem da agricultura é o porco, a vaca e o frango. Essa é a maior fonte do nosso município, e se começa a diminuir quem que vai cuidar do frango. Hoje o município esta em um patamar bom, mas amnhã não esta mais. Quero deixar bem esclarecido, que eu defendo muito a agricultura porque eu nasci na agricultura, gosto que quando façamos uma critica ou um elogio que os colegas vereadores venham se manifestar. Não adianta depois que termina a reunião uma vereadores  vem critica porque vim na tribuna e tinha bastante gente. Sempre defendi a agricultura. Temos que defender e incentivar a agricultura, os trabalhos nas estradas no interior, estão fazendo Washington Luiz, para aquela região. Quero deixar claro, para as pessoas que criticam que a maior dificuldade é o tal de cascalho, tem cascalho, mas ninguém quer dar. E também quero dizer que um homem sem uma mulher não é nada, o que tenho foi porquê minha mulher foi companheiro. Amanhã é uma simples homenagem da mulher, mas é todos os dias que se lembra. Tenho dois filhos, quando estão doente o pai levanta, mas é a mãe que dá o chá. Não tem palavras para homenagear as mulher, as mães do Brasil Inteiro. Desde hoje quero desejar um lindo dia para elas, pelo sofrimento que tem muitas mulheres que sofrem agressões, esses machistas que agridem mulher. Que para mim isso não é homem é baita de um pichote. Homem tem que respeitar a mulher, se não quer abandona. Aquelas especialmente sofridas, deixar uma abraço a elas, em nome da minha família em nome da minha mulher a todas as mães do brasil e do município em especial. Obrigado.” Mais algum vereador deseja se manifestar. Com a palavra a Vereador Franciele Olskoki: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Quero agradecer os parabéns que eu recebi como mulher, agradecer as palavras o Vereador João Ari, do Veredor Vergílio, e do Roberto também. Quero parabenizar todas as mulheres de Viadutos, mas principalmente as agricultoras, como o Vereador João Ari mesmo disse, puxo para esse lado porque sou agricultora também, mas elas merecem uma atenção especial. Quero falar que o Vereador Vergílio falou das estradas do nosso município. E falou que falamos depois da tribuna e não falamos na tribuna. Quero dizer que o mínimo que os agricultores precisam e merecem é estradas boas, para escoar produção, para o caminhão de leite vir ate as nossas propriedades. Acho que de uma administração o mínimo é dar uma estrada transitável e boa. Obrigada.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Odir Bocca: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Também quero deixar registrado aqui nesta casa a todas as mulheres do nosso município e do mundo inteiro. Como o Vergílio falou, temos que respeitar as mulheres. Talvez é a primeira que levanta de manhã, no interior não tem final de semana e feriado. Onde que um casal é um conjunto né, um ajuda o outro. Parabéns, muito sucesso, e muita saúde a todas. Obrigado.” Mia algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Artemio Cwik: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Também quero parabenizar todas as mulheres. Não gosto muito desse dia, porque a 28 anos perdi minha mãe no dia da mulher. Para nós é um dia triste. Para todas as mulheres do brasil, do município um forte abraço e que seja um dia muito feliz para todas elas, porque sei que mulher trabalha mais que o homem na realidade. As 5 horas da manhã esta de pé fazendo o chimarrão, tirando leite das vacas. Um abraço a todas. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Como não há mais manifestações. Convido para amanhã dia 08 de março os Vereadores para a Sessão Solene em homenagem aos dia da mulher. Serão homenageadas todas as mulheres que prestaram sérvios como vereadoras no nosso município. A sessão de amanhã será restrita, devido que a data que foi marcada essa sessão, o decreto vigente da pandemia do Covid não permitia aglomerações. Esse decreto foi modificado essa semana, mas vamos continuar com o decreto antigo, porque ainda temos casos positivamos no nosso município. Então eu convido os munícipes que acompanhem a sessão solene através da rádio comunidade e pelo facebook da Câmara de Vereadores. Aproveitando também, antecipo felicitações ao dia da mulher, mães, esposas, donas de casa, amigas, agricultoras, mulheres empreendedoras, mulheres da saúde, mulheres políticas, guerreiras e trabalhadoras. Boa noite a todos. Obrigado.




