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


ATA Nº 013/2022
	
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois (06.06.2022), 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 06 de junho de 2022.  Suspendo a reunião por 20 minutos. Reinicio a reunião, e coloco a ata nº 011/2022 em apreciação, 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. Aprovada a ata por sete votos a favor e uma abstenção. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei Municipal nº 023/2022: “Dispõe sobre a criação de gratificação aos profissionais da área da Saúde que atuam no atendimento de urgência e emergência na forma que especifica.” A palavra esta a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Dirceu Lazzarotto: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Nós nunca somos contra a um aumento, sempre a favor. Só tenho medo que esse incentivo já não tenha alguém recebendo. E aparenta ser duplicidade, e é crime. Tem que ser muito bem feito, ser somado as horas. Para que não dê prejuízo para a administração. Vou votar a favor, porque sempre sou a favor ao aumento de salário ao funcionalismo, mas tem que cuidar desse item. Cuidar para que não tenha duplicidade de incentivo. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Roberto Piccoli: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Apenas para esclarecimento, isto não é um aumento. Foi criado esse plano de emergência e urgência. Quando acontece um acidente, exemplo, lá em Canavial, oito horas da noite. Os motoristas tinham que recolher a pessoa acidentada sozinha. Porque nós não tinha essa lei, é obrigatoriedade a ir uma enfermeira. Então até o horário de funcionamento da unidade de saúde, elas não vão receber para isso, quando as pessoas saem do hospital para ir a Erechim, o hospital é obrigado a mandar enfermeira. Unicamente quando é urgência e emergência, uma pessoa só vai receber, aquela que vai acompanhar o motorista. Se tiver duas ocorrências na mesma noite, vai ser duas enfermeira diferentes que vão, não vai ser a mesma pessoa. Muito obrigado.” Peço que a Vereadora Helena Irene Basso, Vice-Presidente, assuma os trabalhos da casa para que eu poça me manifestar. Assumo os trabalhos da casa e paço a palavra a Vereadora Carla Toniolo: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Senhores Vereadores, população que nos assiste. Vim a essa tribuna para explicar como vai funcionar o projeto da gratificação dos profissionais de saúde. O profissional de saúde vai receber a gratificação de R$ 150,00 reais porque hoje não é mais permitido que o motorista faça socorro sem um profissional da área. Das 07:00hs da manhã até as 11:30hs e das 13:00hs da tarde às 17:00hs que é horário de funcionamento da unidade de saúde, quando tiver uma ocorrência ou uma emergência, um acidente; a unidade vai disponibilizar um profissional para acompanhar o motorista para fazer este socorro. Este profissional como estã no horário de serviço ele não vai ganhar gratificação. Do horário das 11:30hs ate 13:00hs da tarde e das 17:00hs até as 07:00 horas do outro dia, nos sábados, domingos e feriados que é nos horários que a unidade de saúde está fechada; q2uando ocorrer algum a ocorrência no município e o motorista tem que buscar de ambulância, então é chamado uma profissional da área para acompanhar o motorista. Essa auxiliar receberá R$ 150,00 reais por chamado, se ela tiver que socorrer em casa ou tiver que ir a Erechim. As vezes acontece que tem paciente que deu alta do Hospital de Erechim então é chamada essa técnica. Elas só vão ganhar quando forem chamadas fora de horário de serviço, se não a responsabilidade é da unidade de saúde. A prefeitura repassa em torno de R$ 1.200 reais para o hospital pagar as funcionárias que acompanham os pacientes até Erechim. Se o paciente estiver internado no hospital e ele precisa ser levado para Passo Fundo ou Erechim fazer o procedimento, a responsabilidade é do hospital. Acredito que não haverá essa duplicidade porque esta bem especificado. Não importe se elas forem chamadas e ficarem 1 hora, 2 horas ou mais; o valor é o mesmo. É muito importante dar esse incentivo a elas. Porque as vezes elas tem que sair as 2 da manhã. As vezes ficam lá no Santa Terezinha e ficam 4 horas lá. Nada mais justo do que dar esse incentivo, ate porque elas precisam se alimentar e hidratar. Não vai ser feito só com uma enfermeira, vai ser feito um rodízio, cada vez vai uma, vão seguir uma ordem, elas vão receber conforme o chamado delas. Então peço que os colegas votem a favor, par que elas recebam como um incentivo. Obrigada.” Peço que a Vereador Carla Toniolo reassuma os trabalhos da casa. Reassumo os trabalhos da casa. Mais algum Vereador deseja se manifestar. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar. Coloco em votação o Projeto. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto Municipal nº 023/2022 por unanimidade de votos. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei Municipal nº 024/2022: “Autoriza conserto de bem cedido e o pagamento de despesas de contas de consumo de água e energia elétrica.” A palavra esta a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Roberto Piccoli: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Quero cumprimentar o pessoal do Bairro que esta aqui presente. Não tenho conhecimento dos novos membros, mas foi feito uma nova diretoria da Associação do Bairro Esperança, todos sabem que estamos saindo de uma pandemia, ficou sem nenhuma atividade no ginásio. Este ginásio é do bairro esperança, mas tem responsabilidade da prefeitura. Nada mais louvável que a atitude do prefeito de pagar essa conta que ficou em atraso. Também o repasse desse valor para arrumar e consertar o ginásio. O pessoal do Bairro disponibilizou a mão de obra. Quero parabenizar as pessoas que colocaram o nome a disposição para formar essa diretoria, porque não é fácil. Sui presidente do São Pelegrin por muitos anos, não á fácil colocar a cara lá e ficar sozinho. E gostaria que os colegas aprovassem esse projeto, que a prefeitura além de fazer esse reparo, vai fazer uso desse ginásio para fazer projetos sociais. E vai fazer muito bem ao pessoal do Bairro Esperança. Obrigado.” Mais algum Vereador desejas se manifestar. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco o projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o projeto por unanimidade de votos. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei Municipal nº 025/2022: “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.730/2011, na forma que especifica.” A palavra está a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Como nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto de Lei Municipal nº 025/2022 em 1º turno por sete votos a favor e uma abstenção. Peço que seja feito a leitura do Projeto de Lei Municipal nº 026/2022, juntamente com a mensagem Retificativa ao Projeto. Projeto de Lei Municipal nº 026/2022: “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.730/2011 na forma que especifica e dá outras providências.” A palavra está a disposição, se algum Vereador desejas se manifestar. Com a palavra o Vereador Roberto Piccoli: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Não podia deixar de vir a essa tribuna hoje. Porque chegou para nós um projeto elaborado pelo nosso colega, onde pedia um percentual de aumento de 10% para todos os funcionários. Eu e meu colega Vergílio fomos mal entendidos pela população. Todos falavam que nós éramos contra os funcionários, agora nos vamos explicar o que que nos não concordamos 10% de nível 1 que ganha 1,119 reais a pessoa ia ganha 111 reais de aumento, 10% pro nível 14, que a pessoa ganha 14, 270 ia ganhar 1,427 reais de aumento isso nos éramos contra a maneira como veio esta classificação agora, veio a maneira que a gente acha correta 105 reais por nível até o nível 9, o nível 1 vai receber 105 reais e o nível 9 vai receber 155,00 a partir da i não tem aumento porque o salário já está bom então para começar a nivelar porque estes aumentos sempre foi dado em percentuais então veio decaindo aqueles que ganham menos sempre ficavam para traz e o que ganham mais forma aumentando então está muito diferente o hoje o nível 1 o cara ganhando 1.119 reais, então estes 155 reais vai ajudar é até o nível 9 então desta maneira somos a favor agora nós vamos votar a favor deste projeto naquele amaneira que veio daquele aumento de 10% para todo mundo nos éramos contra agora a população vai entender melhor, obrigado”. Mais algum Vereador Com a palavra o Vereador Vergílio Bic: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Realmente o que meu colega Beto Picolli falou  agente foi naquela época mal entendidos achando que a gente era contra os funcionários mas  a gente não é projeto e isto ai aonde administração pensou nos pequeno, não é no pequeno naquele que ganha menos, porque aquele que ganha dentro da prefeitura 3, 4 mil reais é um salário até para o nosso município razoável bom, tem um estudo maior passaram no concurso para ganhar mais, mas se tivessem dado aquele aumento como meu colega disse uns ganhariam bastante e os outro poucos, agora não tem porcentagem é tantos reais para cada funcionário que vai ser atingido 80 e poucos funcionários, 83 então vai ser atingido aonde vai dar impacto para o município por ano, eu sempre venho dizendo e muito bem esclarecido o dinheiro público a gente tem que cuidar porque é público mas tem que ser cuidado como uma empresa ou melhor um impacto para o ano que vem de 250mil segundo informações que nós temos, então é mais de 250 mil que vai dar de aumento para 83,85 funcionários você já pensaram se tivessem dado aquele aumento qual seria o impacto do município a gente tem que cuidar muito bem sempre venho falando vamos cuidar o município porque lá na rente vamos ver muitas dificuldades então isso quero parabenizar a administração as pessoa que fazem parte da administração que colocaram um projeto destes, agora isto vai servir para aqueles funcionários que ganham um pouco menos então eu quero disser parabéns para o município e parabéns para estes funcionários que vão se adequar neste valor que vai ganhar, e os outros serão futuramente se tiver uma sobra alguma coisa talvez o município vai dar uma ajeitada mas o passo muito importante que foi feito foi este ai, e agora para estes funcionários que ganhariam um pouco menos, obrigado”. ”. Mais algum Vereador. Como nenhum Vereador desejou se manifestar. Peço que a Vereador Helena Irene Basso assuma os trabalhos da casa para eu poder me manifestar. Assumo os trabalhos da casa e passo os trabalhos para a Vereadora Carla Toniolo: Vergílio Bic: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Eu venho a esta tribuna parabenizar a administração municipal pela reestruturação e reclassificação dos funcionários quero dizer que esta classificação foi um estudo que durou meses e foi uma reclassificação bem feita que não tivesse prejuízos no município quero dizer também que desde 2012 não houve reclassificação dias funcionários em 2011 teve uma reclassificação dos funcionários até o nível 5 até o padrão 5 então a muitos anos os funcionários não tem um olhar com os olhos de aumento então faz muito tempo que alguns funcionários e alguns cargos estão esperando por esta classificação eu acredito que este aumento de 105 reais para cada funcionário do padrão 1 ao padrão 9, e um valor justo e igualitário porque como os colegas já falaram se fosse por percentuais os percentuais para quem ganha pouco o aumento seria pouco e quem ganha mais o aumento seria mais, o padrão 1 ele vai receber de 14% de aumento de salário mas se fosse em percentual em quanto o padrão 9 como o salário é mais alto onde vai ganhar 8% mas eu acredito que foi uma atitude louvável da administração porque eles não fizeram diferença nenhuma fizeram o valor de 150 reais para todos os funcionários como já foi colocado isso vai gerar um impacto no orçamento em torno de 250 mil reais por ano, e para que isto acontecesse eles tiverem que fazer uma reestruturação nos cargos eles tiveram que fazer umas extinções de alguns cargos para que hoje pudesse acontecer esta mudança e esta reestruturação, quero também disser que esse valor o funcionário vai ter, quando tiver os anuênios, triênios que o funcionário tiver direito esse aumento ele vai indiretamente causar um aumento nos valores dos triênios e anuênios dos funcionários então eles vão ter um aumento de 105 reais, mas futuramente vai gerar um aumento de salário aqui também neste projeto não se incluiu celetista nós temos as agentes de saúde, e agentes de endemias que eles tem eles recebem recurso da união então provavelmente vai ser  feito uma adequação nos salários deles quando vem a lei aprovada da união, então eu peço que os colegas aprovem o projeto eu acho que é um projeto muito bem elaborado, é um projeto que os funcionários estavam esperando a muito tempo está reclassificação e eu garanto que se pudesse da mais seria dado mais, como o Vergílio falou nós temos que cuidar muito o orçamento do município porque não adianta o prefeito quere dar uma aumento e dar uma passo maior que a perna, então foi muito bem estudado e eles fizeram o máximo e eles estão dando um aumento justo dos funcionários, obrigado”. Peço que a vereadora Carla assuma os trabalhos desta casa, assumo os trabalhos desta casa, se algum Vereador deseja se manifestar, Coloco em votação o Projeto em 1°turno. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto por unanimidade em 1° turno. Peço que seja feito a leitura do Projeto de Lei Municipal nº 027/2022, juntamente com a mensagem Retificativa ao Projeto. Projeto de Lei Municipal nº 027/2022:  Projeto de Lei Municipal nº 027/2022: Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação, de bens do patrimônio do Município, na forma que especifica e dá outras providências. A palavra está a disposição, se algum Vereador desejas se manifestar.Com a palavra o Vereador Dirceu Lazarotto: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Só para esclarecer para quem está nos assistindo que o patrimônio público que o prefeito a administração está colocando em leilão a venda aqui existe ônibus, carro uma retroescavadeira carcaça, de pneus tem aquecedores, cortinas, ventiladores, televisores, notebooks, um monte de coisa só para esclarecer para quem está nos assistindo, as vezes não sabem o que a gente está aprovando aqui então são venda de patrimônio público que não são mais ocupado pelo município, obrigado”. Mais algum Vereador. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar. Coloco em votação o Projeto. 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 nº 007/2022: Autoria do Vereador Antônio Pasini. Coloco a palavra 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. Este requerimento eu já havia apresentado foi lido e eu pedi para ser retirado de pauta fui informado que tinham feito o serviço lá no cemitério mas eu fui conferir e não é realmente este o motivo do requerimento, eles fizeram o cascalhamento da estrada lateral do cemitério eles fizeram mas aqui devido o pedido de varia pessoas que veriam me pedir pela aquela parte do cemitério que fica pro lado da linha férrea dos trilhos ali é muito complicado vocês podem acompanhar i lá ver, que está bem complicado com a as chuvas, a agua da chuva ela vai descendo vai infiltrando fazendo erosão vai deixando danificando, os túmulos os jazigos, as pessoas que vão lá visitar os seus familiares os seus amigos que estão enterrados ali, pediram para fazer um requerimento pediram para fazer um demanda junto a prefeitura para que se solucionasse este problema e também o acumulo nesta área que fosse colocado um cascalho uma brita e uma parte mais baixa que o pessoal circula bastante e muito barro, realmente fui lá conferir é muito barro as pessoas ali não tem nem como circular ali dentro do cemitério porque devido ao barro, então é este o meu requerimento que eu tinha apresentado na outra sessão, então pedir que fosse aprovado o requerimento junto ao cemitério aonde está vendo muita erosão para fazer uma contenção naquela agua, que li em cima é possível fazer uma contenção através de tubos através abrir alguma valas laterais e uns tubos para escoar esta agua, e um cascalhamento um pedra brita para o pessoal poder circular sem muito barro melhorias para o pessoas visitar os túmulos, então seria este o meu pedido pediria que aprovasse e que fosse bem estudado e efetuado este serviço, obrigado’. Mais algum Vereador, Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar. Coloco em votação o Requerimento. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos. Peço que a secretária faça a leitura do pedido do Legislativo de autoria do Vereador Dirceu Lazarotto. Coloco a palavra 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. Presada residente ao saudar cordialmente o Vereador Dirceu Lazarotto da Bancada do PT encaminha a vossa senhoria este pedido que institui a inclusão o nome Reinaldo Zonin para a ponte da Linha Alice com a proposição de justificativa em anexo apara analise desta casa legislativa e em fase do exposto propõe aos senhores vereadores a aprovação deste pedido legislativo.   Coloco a palavra a disposição se algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra o Vereador Dirceu Lazarotto: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Como foi antes homenageado e o Vergílio falou bem as pessoas devem ser homenageadas em vida, mas também a gente deve prestar homenagem as pessoas em vida e que forma importantes na comunidade ou no município e o Reinado Zonin foi uma pessoa muito importante no sindicato junto ao hospital e principalmente na comunidade, foi ele um dos idealizadores e um dos incentivadores para fazer aquela ponte da Alice então ele até ajudou a escolher o lugar para fazer esta ponte então eu peço aqui para que a mesa diretora faça esta placa em homenagem ao seu Reinado Zonin e seja coloca na ponte da Linha Alice, peço a aprovação dos senhores, obrigado”. Mais algum Vereador. Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar. Coloco em votação o Pedido. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos. Deixo a Tribuna livre por 10 minutos. Com a palavra o Vereador Dirceu Lazarotto: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Prazer está de volta aqui nesta casa faz tempo estava com saudades destas mesas  e cadeiras queria agradecer ao Vereador Oslen poder ceder espaço e ao nobre colega Joao Ari que também cedeu a sua vez para que eu pudesse estar aqui hoje, queria vir a esta tribuna prestar homenagem ao município pela passagem dos 63 anos no último dia 28 estava assistindo um pouco o tempo que deu a sessão solene que homenagearam os professores de nossa cidade, muito bem homenageados enato aparagens ao município as pessoas que passaram pelo nosso município as pessoas que lutaram por este município de verdade por que tem pessoas que na lutam pelo município, lutam pelos seus interesses mas as pessoas os Viadutenses lutam e defendem o seu município  o nosso município é um município rico, e muito bom de viver queria aqui também prestar uma homenagem 	radio comunidade pela passagem dos 9 anos no último dia 28 também, um veiculo de comunicação que presta grande serviço a esta comunidade viadutense é um veículo que tem um alcance muito grande, de frequência pela internet e pela rádio, agradecer ao prefeito municipal que colocou o programa da prefeitura na rádio que esta incentivando muito a radio comunidade, fazer um pedido a senhora presidente muito bom o que o barato está fazendo aqui está live mas se possível colocar este áudio durante a semana na rádio comunidade como era feito anos atrás que o pessoal gosta e ouve muito o que se passa aqui nesta casa então se possível entre em contato com a radio e coque apenas o áudio durante a semana para que população possa ouvir também o que se passa dentro desta casa, queria agradecer ao prefeito municipal e ao vice que a gente está lá na comunidade Maria Goret nos estamos construindo um campo de futebol 7 e uma cancha de bocha nova então muitas comunidades estão indo para traz nos estamos tentando crescer lá no fim do mundo e agente solicitou as maquinas e prontamente eles nos mandaram e agradecer o vereador Odir que também nos deu uma força pena que não deu para concluir porque a chuva, não nos deixou mais assim que melhorar o tempo com certeza  a protrola volta e no campo a gente cerca ele, e logo, logo podemos cercar ele, prepara o time que nos vamos se enfrentar, queria aqui ressaltar  a luta dos agricultores especialmente do sutraf aqui de viadutos aonde a gente foi 2vezes a POA reivindicar junto ao governo do estado quando a perca na seca na agricultura familiar que foi grande a gente não conseguimos que a agente queria mas já temos a garantia de mil reais por família da agricultura familiar que tenham dape ate 100 mil reais, cada família vai ganhar ate mil reais do governo estado estamos esperando os 10 mil que a gente que agente pediu também do governo federal mas não temos nenhum aceno do governo federal ajude os agricultores familiares, estes mil reais vão passar por uma seleção vão fazer cadastro não sei se é junto com a prefeitura  ou sindicatos e que aprova os nomes é o conselho de agricultura então valeu a pena a luta, valeu a pena nos dedicar não é muito dinheiro mas 1mil reais ajuda que nem falou o Vergílio   150 ajuda mil reais também ajuda os agricultores, obrigado”. Com a palavra o Vereador Vergilio Bicz: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Eu venho a esta tribuna e disser ao colega Dirceu claro a gente tem que homenagear se da em vida mas se não der vamos homenagem a pessoas quando parte mas valeu o teu requerimento para o seu Reinaldo Zonin que tem uma história bonita em viadutos quero falar um pouquinho das estradas do interior que domingo passado deu aquela tempestade muito grande onde alagou os rios saíram fora e quero parabenizar o nosso município de viadutos que no domingo de manhã o secretário de obras e mais uns funcionários quando era 7:30 já estavam nas estradas abrindo valetas quando patrolas com retroescavadeiras, então quero parabenizar e disser aos funcionários que foram convidados outros foram convidados e não precisa a necessidade para todos mas esses que foram que isso é muito bonito de ver porque no interior o agricultor ele espera uma solução porque hoje no interior esta ficando pouca população enato no interior não tem mais nos mais jovens não temos aquele habito de limpar uma valeta de limpar um tubo, os antigos estão partindo e a juventude não quer fazer enato quero parabenizar a eles e disser que muitos talvez criticam umas coisas no interior das estradas mas que as palavras do seu Arno, bem colocadas quem ouviu que quando se faz uma coisa 10 coisas boas mas uma coisa meia, meia e criticado, e por exemplo e não vejo nem um veem para parabenizar a administração neste sentido do interior de viadutos e também disser com esta chuva deu tão forte disse a população que as estradas estão em ótimas condições de transitar porque uma vez a dificuldade era maior dava atoladores no interior hoje não dá, hoje vocês podem ver que não preciso puxar caminhão nada, isto significa que a ministração esta presente na agricultura esta lutando talvez ela não consegue fazer tudo ainda, mas sim puxando cascalho daqui, dali longe ate este dias puxaram uns cascalhos do lambari pegando não sei da onde, tinham que fazer 5km, para puxar cascalho porque não tem ou tem e as pessoas as vezes dificulta, para não ceder as vezes é na lavoura então quero parabenizar a eles hoje as pessoas que trabalham nas obras neste sentido que vê eles também estão interessados e preocupados com as estradas do interior, e fazer o trabalho que eles estão fazendo o extraordinário alargamento d estrada do rio quinto que ficou na história quem desce para rio quinto, canavial se as vezes a pessoas faz um tempo que ela não vem par cá ela se impressiona, o jeito que ficou a estrada aos poucos quase estão abrindo todas as estradas do município só o cuidado de nós sempre manter elas ou limpar os barrancos, obrigado”. Mais algum Vereador.  Encerro a reunião de hoje e convoco para a próxima Sessão Ordinária no dia 20 de Junho do corrente ano. Boa noite a todos. Obrigada.




