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


ATA Nº 011/2022
	
Aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois (02.05.2022), 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, Vereador 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 02 de maio de 2022.Remos a presença do Jatil no lugar da Vereadora Helena Irene Basso que apresentou atestado. Vou colocar as Atas em votação a Ata n°008/2022. Se algum Vereador deseja se manifestar, como nenhum Vereador se manifestou, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por 7 votos a favor e 1 abstenções.  Coloco em votação a Ata nº 009/2022, se algum Vereador deseja se manifestar, como nenhum Vereador se manifestou, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se Aprovado por 7 votos a favor e 1 abstenções. Coloco em apreciação a Ata nº 010/2022, se algum Vereador deseja se manifestar, como nenhum Vereador se manifestou, coloco em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se Aprovado por 6 votos a favor e 2 abstenções. Peço que a secretária faça a leitura do Projeto de Lei Municipal n°021/2022: Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial e da outras providencias. 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 a secretaria faça a leitura do Requerimento n°007/2022. De autoria do Vereador Antônio Pasini. Coloco a disposição se algum Vereador deseja se manifestar.  Com a palavra o Vereador Antônio Pasini: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste, gostaria tirar de pauta onde Requerimento que fui informado pelo Vereador que já estão realizando os trabalhos lá, no Cemitério, então o Requerimento de Antônio Pasini foi retirado de pauta. Após analisado o expediente enviado a casa. Coloco a palavra a disposição a tribuna livre, se algum Vereador deseja se manifestar. Nós recebemos um Oficio sobre alguns Requerimentos que foram solicitados ao Poder Legislativo é do conselho Municipal de Transito eu vou pedir a secretaria que faça a leitura já fi entregue mas só para deixar registrado Formulamos o presente objetivando levar ao conhecimento de Vossas Senhoria que o Conselho Municipal de Transito reuniu-se no dia 18 de abril do ano em curso para deliberar sobre diversos assuntos. Dentre os assuntos pautados e deliberados na reunião foram analisados os seguintes Requerimentos com origem nesta Casa Legislativa. Requerimento n°021/2021 do Vereador Antonio Pasini, requerendo estudo/viabilidade/alteração normativa municipal para adequação do estacionamento urbano. O conselho entendo que por se tratar de um assunto muito complexo precisa ser realizado um estudo bem aprofundado nesta questão. Requerimento n°013/2021 da Vereador Carla Toniolo requerendo instalação de lombada com devida sinalização na Ria do Gasômetro. Deliberou o conselho que momentaneamente não será aprovado por se tratar de uma Rua de baixo movimento. Requerimento n°004/2022, da Vereadora Helena Irene Basso requerendo estudo para aplicação de placa e/ou faixa sinalizadora de embarque/desembarque de alunos, pais ou acompanhantes com necessidades especiais em frente das escolas do Município. Decidiu o conselho que será realizada estudo e após será realizada a colocação de placas e faixas conforme legislação. Deixo a Tribuna livre por 10 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 trazer uma informação de mais um a Emenda de mais uma de 125 mil reais para a agricultura do Deputado Paulo Pimenta o pedido foi feito o empenho foi através do Vereador Dirceu Lazarotto se empenho bastante que este valor viesse para o Município ele esteve esta semana conversando na prefeitura eu já repassei 
As informações para cadastramento na semana passada, o cadastramento para recebimento de 125 mil reais que serão destinados para a agricultura mudando de assunto, eu quero fazer alguns pedidos eu gostaria que o Prefeito Administração passasse as 5 horas em frente a escola municipal, principalmente em dias de chuva eu gostaria que ele fosse e voltasse que ele fizesse aquele trajeto, num dia de chuva só esse o meu pedido não preciso falar mais nada, só que ele acompanhe como é a saída da escola nos dias de chuva este seria meu primeiro pedido, o segundo é aquela rua que dá acesso a capatazia alguns dias atrás eu comprei pó de brita e coloquei em frente à minha casa, onde tinha vários buracos, não pedi para a prefeitura comprei com recurso meus e fiz estes tapa buraco com pó de brita, um Vereador me orientou dizendo que não daria resultado que não iria adiantar e mesmo que seria uma área plana quando chovesse e passaria veículos e sairia todo este pó de brita e realmente saiu não tem os buracos estão lá e olha só que acontece a prefeitura faz o mesmo serviço em uma rua em declive de acesso a capatazia colocando brita e pó de brita naquela rua próxima a fábrica do seu  Juvelino Cupini colocaram bastante pó de brita e com a chuva deve ter levado toda ela para a parte de baixo então ali teria que fazer um estudo e fazer uma coisa diferente exemplo do que eu fiz com recurso meus tapando na frente da minha casa não deu resultado com recurso público e área em declive menos ainda então eu peço para o pessoal verifique o que possa ser feito lá, que regularize a situação daquele acesso porque inclusive vários veículos da prefeitura passam por ali, e acredito até que teria condições porque exemplo do que aconteceu agora que nós votamos agora pouco um projeto que tinha 90 mil reais de recurso livres que bom é sinal que está sendo feito uma certa forma uma economia e tem estes 90 mil reais que será usado para a recuperação d ginásio de esportas, e exemplo disso tem ouros recursos que os senhores sabem muito bem alguns anos votamos para reduzir salários dos agentes políticos, vereadores, dos prefeito e aquele recurso ficou pra fazer a indústria do Pro etanol aquela que seria inaugurado agora em janeiro acho que foi que falaram ela não foi não veio e a gente está torcendo para que aconteça, se a gente puder fazer alguma coisa pra colaborar para que isso aconteça estamos ai, mas como isto não está acontecendo e teve esta redução de despesas do salário acredito que tenha recursos que possa ser feito este trabalho de recapeamento ai de algumas ruas, muito obrigado”. Se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Roberto Picoli: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Colega Olslen não estou a  par dessa situação desta Rua que foi colocado pó de pedra mas não é conveniente de você diz que fez a experiência e não deu certo concordo que não da certo então a gente vai ver se aconteceu isto, a gente vai se informar e a gente vai nas próximas sessões a gente dá uma explicação por que que foi feito, eu venho  a está Tribuna porque eu procurado por alguns moradores da cidade de Viadutos, está acontecendo uma situação que acho que nós  como Vereadores junto com a  Administração temos que ter alguma solução sobre os animais que estão soltos na rua na cidade, cachorro principalmente não tem mais como aguentar a quantia de cachorro sem dono que tá na rua então acho que tem que partir de nos me coloco junto não é  criticar ninguém porque aqui em Viadutos  tem um monte de cachorro vamos culpar o prefeito não é nos  junto com a Administração acho que caberia muito bem agentes de saúde que elas visitam as casas normalmente durante o mês,  cadastra esta população de animais, se eu vou na casa do Cwik ele tem 2 cachorros, vamos cadastrar. Ele vai ter obrigação de cuidar destas 2 cachorros o Pasini vai ter mais 1 todos os moradores que tiverem cachorro vai ter obrigação de cuidar de cachorro e que confirme que são seus, cadastra e ele é responsável,  os demais acho que tem que tomar um rumo,  porque tem gente de fora largar animais aqui na cidade eu acho que seria bom de repente está se estudando colocar Câmeras aqui na Cidade eu estou aqui na cidade flagraria essas pessoas que largam animais  aqui e eu acho que teria que partir de nós,  é só um alerta  talvez se faça um estudo   a possibilidade mas dá de mais, o pessoal está criticando  tão virando o lixo estão invadindo  não tão deixando  dormir de noite aquela gritaria de cachorro e gato eu acho que é seria nesse sentido de repente nós aqui com a Administração tomar algum rumo para essa situação obrigado”. Se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Franciele Olkoski : “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Acho que esta colocação do Vereador Beto é bem importante, acho bem importante a tua iniciativa  vou falar um pouquinho do que a gente tá tentando fazer aqui em Viadutos,  como vocês sabem eu faço parte de um grupo de voluntários a gente não tem nem ONG  nem nada aqui em Viadutos ainda estamos juntamente com a secretaria de agricultura tentando não resolver o problema mais diminuir, amenizar um pouquinho o problema também gostaria de fazer um convite pro pessoal também como o vereador não lembro quem que veio falar o Gueto, para o Prefeito passar aqui na creche também de manhã cedo quando eu vou levar o meu filho o que tem de cachorro gente é muito cachorro, eles entram junto com as crianças todo mundo sabe tem cachorros no sio um monte de cachorro atrás  uma loucura, para tentar amenizar esse problema a prefeitura disponibiliza através de um projeto não é um projeto mas R$ 1000 de castrações por mês aqui o que é um valor assim, para gente ir se virando mas não é um valor muito grande mas  temos que agradecer  por este valor  que ajuda um monte, a gente está de parabéns o nosso Município porque ajuda um monte e eu acho que a castração seria o problema seria resolução deste problema, mas acho que a mentalidade das pessoas também tem que mudar né a gente vai lá a gente tira um cachorro a gente Castra daqui a pouco eu tenho 3,4 na mesma casa sem nenhuma ordem nenhuma esta questão dos agentes de saúde nós estamos conversando eu acho que a presidente podia nos ajudar também com o Secretário de saúde para ele conversar com os agente de saúde né. Não é um trabalho eles não tem obrigação de fazer isso mas como é saúde pública eu acho que eles poderia incluir este cadastro, muito obrigada este cadastro a família lá Pasini tem quantos cachorros tem 3 tá, beleza vamos lá anotar se tiver mais um tem que ir lá colocar na sua ficha, que tem acho que gente tentaria resolver um pouquinho do problema mas acho bem interessante a tua colocação Vereador Beto acho que gente tem seguir neste caminho conta com a ajuda de todos os vereadores para colocar mais Projetos para isso muito obrigado”. Se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Antonio Pasini: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Acho todos estão lembrados que bem no ano passado no início eu sugeri que se fosse feito uma campanha começando pelas escolas de conscientização aos alunos que eu acho que é a ali o caminho já começa por ali, conscientizar os alunos nas escolas fazer uma campanha ali para este problema dos animais abandonados para não abandonar, para cuidar bem daqueles que tem em casa, ter a responsabilidade ser um tutor responsável então a melhor parte seria começando pelas escolas, depois vai distribuindo pela cidade tem tanta forma para se fazer, uns panfletos distribuindo conscientização ali do pessoal,  e da mesma forma quero agradecer o Roberto e aos outros também agradecer ao pessoal que está fazendo esta campanha de castração, agradecer aos que estão ajudando dar os parabéns a eles também e a Administração dar os parabéns também pela iniciativa pela ajuda de custo o suporte para esta campanha de castração de animais, então é isto muito obrigado”. Mais algum Vereador deseja se manifestar.  Com a palavra o Vereador Vergílio Bicz: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Eu venho a esta Tribuna para falar que o Oslen falou da rua da Capatazia na realidade foi sobrado asfalto lá na capatazia e por isto eles colocaram n capatazia lá, só para fazer para uns dias um tapa buraco e agora evidente com chuva, uma vez Oslen não ia funcionar porque o próprio carro bate ali e vai jogando a agua para fora então eles colocaram era uma sobra na capatazia, também a respeito do caminha que você estão falando dos animais já também nas outras vezes no mandato passado então a gente vem questionando que existe vários problemas e o maior problema é vê as pessoa que a gente está criando conscientizar para ter menos cachorro 1º isso devia ser, mais o maior problema e aqueles que levam os cachorros na rua para fazer as necessidades e não recolhem na praça levam e não recolhem uma pessoas dentro de Viadutos uma que eu vi que vi com a sacolinha e o cachorro que a filha do Silvio Duarte não pedi para ela mas estou falando em nome dela uma eu vi eu me sinto eu tenho 2 filhos pequenos eu na praça eu não venho com as crianças as pessoas leva o cachorro fazer necessidades na rua sim nas outras cidades é assim, em Erechim sim é assim vai com a sacolinha coce ama seu animalzinho vai com a sacolinha recolhe o coco dele, então as pessoas e tem mais uma o lote deles na grama eles não levam eles levam no vizinho o vizinho leva no dele e quero que alguém diga que é mentira no meu não mas no teu sim então eu fico indignado que a gente não tem aquela liberdade de trazer um filho, e tenho 2 filhos e vocês tem 2 filhos colegas vereadores vocês tem vir na praça para cuidar e não brincar, porque, porque é virado em coco de cachorro e na rua tem aquele abandonados tem , temos que se preocupar também mas o  me deixa mais eu fico indignado que leva na rua para fazer as necessidades deles, e tem não temos Câmera em viadutos mas se tive e tive uma Câmera em Viadutos e tiver uma multa se a Prefeitura investir em câmera e tiver multa  que não cuida o cachorro de fazer as necessidades e fazem na rua o coco dele eu aposto que podemos abrir uma clínica ótima em Viadutos, para cuidar os animais, botando multa em cima destes caras que que fazem isto ai, então é uma coisa que as pessoas sai com o bichinho não custa nada leva, recolhe o coco do cachorro, ao menos o dono o abandonado não temos o que fazer não tem quem recolhe deles, e também eu quero falar que o Oslen falaram da creche é claro um dia que chove o dia que não chove não mas o dia que chove é dificuldade para as crianças só que hoje nos falo de mim não falo dos outros nós queremos muito mordomia para os nossos filhos, nós queremos muita coisa eu fazia 2 km para ir par aula em baixo de chuva pra depois vir para Viadutos, e hoje por isso da tanta gripe nas crianças porque nós não deixamos eles pegar um pingo de chuva e quero que alguém diga que é mentira, claro a necessidade de fazer principalmente quando a criança desce para ir na escola, e o maior problema que ele a fica na escola né, que ele ano pode ficar molhada, acredito que a administração tem que se preocupar uma parada para os ônibus, bem confortável para os ônibus descer direto, o transporte escolas do interior nem uma criança se molha quando desce 
Porque ela já encosta para as crianças desce, criança que se molha aquelas particular que levamos de casa, porque as do interior não porque já tem lá que só os ônibus podem encosta, só os ônibus, mas nos pais não custa ir com o guarda-chuva busca o filho nós queremos conforto, nós queremos conforto, não tem custo mas, mas é muito mordomia hoje em dia, também quero falar um pouquinho dos Requerimentos que os colegas colocam, gente eu vou deixar bem esclarecidos para vocês seja Vereador da oposição seja Vereador da situação eu não aprovo mais Requerimento que não vão falar com o Prefeito, o Gueto fez o correto hoje, o Gueto fez um papel correto hoje, esses Requerimento que nem o Gueto falou hoje nesta Casa, pediu pro Prefeito ir dar uma olhada parabéns para ti, tu pediu se o Prefeito não ir pode vir com Requerimento que a gente vai aprovar, concordam comigo em Oslen, porque acontece o Requerimento de hoje pediram o serviço estava a feito, sexta se você estivesse pedido para o Prefeito provavelmente o Prefeito fez, nosso trabalho é, mas antes de pedir o Requerimento nós temos conversar com o Prefeito. O que que eu me refiro que, que trazer um monte de Requerimento e leva la na mesa do Prefeito, o Prefeito faz se quer. Se não é mais papel que vai lá, então é melhor eu, eu fui 4 anos da oposição 2 Requerimento eu fiz, quando precisava alguma coisa eu ia lá para o Prefeito e falava. Aquela rua do interior precisa disso, eu acho que requerimento não resolve. Quantos requerimentos que fizemos nesta casa que foi resolvido? Venham à tribuna e me falam. Todos que fiz foi resolvido, dez, não vou mais falar nas reuniões. Temos que ter o bom censo, pedir antes para o prefeito, Prefeito preciso fazer isso. Arecem não leram os requerimentos que não pode ser feito. Então, nem nós sabemos o que estamos pedindo. Temos que nos informar primeiro, pedir ao prefeito se pode fazer quebra-molas naquela rua, pode fazer? As vezes me interpretei mal da escola Oslen. Que era uma coisa, e pareceu ser outra. Mas, quis me referir na chuva. Aquela rua onde tem a escola é muita estreita, não é fácil achar estacionamento ali. Realmente, no dia que chove não tem como você ficar 50 metros perto da escola. E um coberto se fosse ter na parte de cima, ajudaria muito e isso não tem muito custo para o município fazer. Eu acredito que o prefeito e vice já estão vendo isso. Até então, isso já esta sendo estudado. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar. Encerro a presente sessão. Convoco os Senhores Vereadores para a Sessão Ordinária do dia 16 de maio de 2022. Boa noite a todos.





