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


ATA Nº 016/2022
	
Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois (18.07.2022), 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 18 de julho de 2022. Projeto de Lei Municipal nº 033/2022: Institui campanha para aumento de arrecadação do Município de Viadutos para o ano de 2022, valorização do setor primário, autoriza e institui premiação e dá outras providências. Coloco em discussão se algum Vereador deseja se manifestar. Como nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco em votação. Os Vereador que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco a Tribuna Livre por 10 minutos se algum Vereador deseja se manifestar. Deixo a Tribuna livre por 10 minutos.Com a palavra o Vereadora Helena Irene Basso: “Sra. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, população que nos assiste. E eu venho a esta Tribuna para dizer que no dia 25 de abril estive presente em POA entregando uma indicação para o deputado federal Marcio Biolchi e em nome da bancada do MDB e do Vice Prefeito André e eu entreguei em mãos para ele e estou aqui para comunicar dia 28 de julho e não e mais indicação já está nos cofres da Prefeitura, 117 mil, então agora a gente vai sentar com a administração para ver e pra saúde pra ver como vamos usar este dinheiro, não é muito e 117 mil mas é de grande ajuda para o nosso município então eu quero dizer a gente vem aqui comunicar quando o dinheiro já está na conta não adianta a gente vir aqui falar que tem indicação e a população  achar que o dinheiro está nos cofres e não sabe o que a administração está fazendo estes117 mil está nos cofres e para área da saúde, obrigado”. Mais algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra o Vereador Roberto Picoli: “Sra. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Secretária de Educação Professor Vagner, Professor Vidalcir a Família do Munaro venho a esta Tribuna para parabenizar a menina Giovana bem como a sua família e dizer que sozinha ela não estaria conquistando esta medalha que ela conquistou, com certeza ela vem com a índole da família os pais apoiando e salientar a nossa educação nas nossas últimas Administrações o trabalho desde o tempo do Neri agora com a secretaria Adriana e o trabalho do diretor Marcos, Vagner Vice diretor, Vidalcir e todos os professores sempre temos notícias boas da nossa educação de Viadutos, a poucos anos antes da pandemia foi bem classifica no IDEB 2, 3 anos em sequência isto mostra a dedicação dos professores mostra também o interesse dos alunos que vem dos pais o interesse também, gostaria também de aproveitar para parabenizar a nova diretoria do Ginásio de esportes do clube esperança sábado teve a reinauguração do ginásio um sucesso teve vereadores aqui que estavam participando, um ótimo almoço e que seja um sucesso que continue que não decepcione a administração que está dando todo apoio o Vice Prefeito estava lá trabalhando, sexta, sábado, mais pessoas que ajudaram pessoas que ajudar na cozinha, os assadores foi um sucesso mais de 160 pessoas almoçando lá, então gostaria de deixar aqui os meus parabéns a eles e que continuem, nesta maneira parabenizar a Vereadora Irene que através dela estes 117 mil do Deputado Marcio Biolchi e tem outros recurso do Deputado Capuani e também do Deputado Alceu Moreira, então agora outra leva de Emendas que vem e nós vamos estar aqui para divulgar então mas gostaria de parabenizar a Vereador Irene pela Emenda  que chegou obrigado”. Mais algum Vereador, não havendo mais Proposições. Encerro a reunião de hoje e convoco para a próxima Sessão Homenagem com jantar aos Agricultores no dia 28 de Julho as 19horas que será realizada no Clube Juventude no Bairro Natal Tochetto. Boa noite a todos. Obrigada.




