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


ATA Nº 020/2022
	
Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois (05.09.2022), 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 Helena Irene Basso 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 05 de setembro de 2022. Comunico que o Vereador Antônio Pasini não se faz presente então o Vereador Alceu Pigato assumiu como Vereador a Presidente Carla Toniolo apresentou atestado médico então eu assumo como Presidente no dia de hoje. Coloco a Ata n°018 em votação se alguém deseja se manifestar, coloco em votação os Vereadores que concordam permaneçam como estão os que não concordam favor levantar-se, aprovada por unanimidade. Coloco a Ata n°019 em votação se alguém deseja se manifestar, coloco em votação os Vereadores que concordam permaneçam como estão os que não concordam favor levantar-se, aprovada por unanimidade. Peço que seja lido o Projeto de Lei Municipal nº 042/2022: Altera e acresce dispositivos na Lei Municipal n°2.808/2011, de 21 de dezembro de 2011 que estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município: institui o respectivo quadro de cargos. Coloco o Projeto em votação se algum Vereador deseja se manifestar. Coloco em votação os Vereadores que concordam permaneçam como estão os que não concordam favor levantar-se, aprovada por unanimidade. Após analisado o expediente levado a casa coloco a Tribuna livre por 10 minutos se algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra Vergílio Bicz: “Sra. Presidenta, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste através do facebook. Eu venho hoje a esta Tribuna hoje para falar aonde na Reunião passada o meu colega Oslen ele falou do nosso orçamento de 2023 que e de um valor aproximadamente de 30 a 32 milhões, um bom dinheiro para o nosso município mas eu quero assim o dizer que como o Município utiliza este dinheiro as vezes as pessoas acham ou este dinheiro vem para o Município da arrecadação e o Município pode fazer por exemplo o bem  quer, mas vem meio determinado na saúde na educação por exemplo este ano está prevista a arrecadação está prevista 26 milhões, e até agora informações está em 20 e o Município gasta 19.91 mais ou menos em saúde então é bastante dinheiro investido na saúde mas inclui, com o hospital, convênios que a gente tem  mas a obrigação seria 15, a educação também no nosso Município é um valor alto claro o estudo no nosso Município  é muito bem reconhecido é parabéns para administração parabéns aos diretores das 2 escolas também mas o Município investe 29% quase 29,5% na educação e também o nosso Município investe na folha de pagamento quase eu achei que tinha mais mas não 41.2% que custa de folha de pagamento no nosso Município então somando tudo isto aqui já vai mais de 90% do nosso Município que é arrecadado pela nossa população e é investido nestas 3 coisas então sombra pro Município, o Município nosso a administração nem 10% para ele investir por exemplo, agora vai vir verba não sei qual deputado  para comprar umas maquinas para associação e a prefeitura tem que dar a contrapartida e vai pegar deste dinheiro que sobrou para ela, as vezes a gente critica alguma coisa mas se tu vai ver, mas não tem muito milagre que sobra pra eles administrara o nosso município então quero deixar bem esclarecido claro a previsão é bastante dinheiro sim mas sempre tem aquela meta de tanto por cento que é investido para o bem da população também quero falar hoje a respeito de a gente vai na rua , umas pessoas criticando o pórtico da nossa cidade eu gostaria de dizer assim que o nosso Município de Viadutos tem 64 anos nos esperamos ele se aposentar para dar um presente para ele, a crítica que está feio unas criticam porque é baixo, outros porque não sei o que outros porque não tem as rodas, calma gente não tá pronto tem que espera fazer para depois criticar, aqueles que criticam seja quem for diziam que podiam ser feito lá na floresta, mas lá em cima o pórtico buscam uma verba algum deputado e façam mais um, Aurea tem 2 por exemplo põe um na saída de Viadutos fazem mais um, critica é tão fácil uma coisa que todo mundo esperava o nosso Município ter uma coisa que chamasse a atenção no nosso Município, estão fazendo não terminaram e já então criticando a gente fica até de vez em quando ouvindo as pessoas, pessoas até inteligentes falando isso o cara tem até vontade de discutir com estas pessoas, mas não vale a pena, eu só quero disser assim esperam ficar pronto vai ficar pronto com certeza também já conversei com meu colega vão botar as placas estão encaminhando para a sinalização por causa dos acidentes, eu e o Beto também estamos querendo colocar placa estão encaminhando para a sinalização por causa dos acidentes eu e o Beto estamos querendo também vamos falar com o Prefeito para colocar um negócio de areia de caixa de brita também, então uma coisa  agente se preocupa, com o município em quanto meia dúzia crítica, vamos esperara deixa o cara fazer vai ficar bom se não ficar bom, falam depois isso ou aquilo deixa a administração fazer se não fazem criticam e mesma coisa nunca me esqueço quando resolveram fazer o asfalto pro lado do cemitério era todo mundo pergunta para maior população de viadutos o que eles acham  tão pagando estão pagando, mas se não tivesse feito como é que estaria asfalto em outras ruas claro tem aquela que vai ter que vai esperar, aquela que não tem calçamento ele quer calçamento aquele que tem calçamento quer asfalto é obvio isto então assim tenham paciência muitas pessoas param de criticar o cara as vezes vê os caras que criticam que elas não tem uma história bonita para criticar elas criticam porque não elas não tem o que fazer, quero parabenizar a administração vai sair asfalto para a rua que vai na minha casa não vai chegar até na minha casa não tem problema, tem lugares que tem eu fazer no interior também a administração está indo não está fácil a última chuva que conhece o município de viadutos, sabe a situação porque que eu falo isto aqui pra vocês que teve depois desta chuva que correu estes dias eu fui fui na região de vila rica fazer o meu trabalho de incriminador e vim por baixo para vocês ter ideia eu acho que a minoria não conhece eu fiz 12 km e tem 9 morador 12,5 9 morador mas não a beira da estrada e a cima já não tem mais, esta administração limpou todas as estradas 1 ano e pouco atrás e já está fechando as estradas de novo não tem mais ninguém pra cuidar e digo mais vai piorar o interior nosso o pessoal nosso está indo todo embora do interior pode entrar incentivo só está ficando pessoas de idade no interior jovens não fica mais nenhuma vamos torcer para o nosso município cada vez vim melhor não só criticar porque a palavra mais fácil e critica faz 9 coisa boa faz 1 de errada aquela que é boa, obrigado”.  Com a palavra Oslen Chaves: “Sra. Presidenta, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste através do facebook.Com relação ao orçamento saúde, educação, todos estes valores que tem quer ser gastos com saúde tema Lei 101 de responsabilidade fiscal, e esta lei se aplica em todos os município do pais não é um caso especifico aqui de viadutos, que eles tem que gastar tanto em saúde e tanto em educação mas e uma coisa que vem da lei 101 e ela obriga todos os municípios do pais que tem limites de gastos nessas secretarias 32 milhões sim e um valor significativo alei inclusive o que eu falei na última Sessão que foi votado o orçamento que nos aqui na câmara durante o ano usamos os valores que vem de superávit aprovamos quando tem superávit quando tem este recurso e porque tem mudar a LDO o orçamento todos e passa pela câmara e até hoje não se teve nenhum problema quando isto é feito para benefício da população com relação ao pórtico ao portal la a administração quando decidiu fazer isto ela tem que arcar com as consequências nem todos tem a mesma opinião sobre isto, e tem que aceitar quando uma pessoa é contrária ou ela acha que ficou feio que não deveria ter sido isso deveria ter feito pavimentação investido na agricultura, ou qualquer coisa assim, mas é uma administração administrativa o prefeito foi eleito pela maioria e ele decidiu no quer investir assim como agora ele também vai ter que aceitar as críticas da decisão que ele tomou é uma referência para o município aquilo ali mas muitos acreditam que poderia usar o dinheiro ser empregado em outras áreas, como eu falei agricultura, pavimentação, mas é uma decisão política administrativa vai ter críticas sempre ninguém vai conseguir aprovação de 100% nunca eu teria uma outra opinião sobre o assunto mas sou o prefeito, 0brigado”.Mais algum Vereador, Com a palavra Roberto Picoli: “Sra. Presidenta, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste através do facebook. Apenas para esclarecer meu colega Oslen a verba que veio destinado do Deputado Marcio Biolchi era pro pórtico então não tem como investir em agricultura, a verba veio destinada para isto uma verba que o MDB conseguiu pelo deputado Marcio Biolchi então foi pro pórtico eu acho que na a época quando se decidiu fazer o pórtico ali ainda pertencia ainda era do DAER por isto foi decido fazer ali, não tem como agora que passou para perímetro urbano mudar tudo, então nós íamos perder a verba se não fizer ela foi executada ali por causa que na época ainda era do DAER poderia ser feita na floresta como em outros municípios mas que nem o Vergílio falou tanto tempo para ter um pórtico tem as críticas certo tem mas vamos fechar os olhos para as críticas e torcer para que dê tudo certo vi sair um calçadão vai sair e compromisso já falei com prefeito e vice vai sair aqui do De Paris até lá em cima fazendo o retorno aonde que era a sorveteria também vai ter um estacionamento que vai ser mudado ali vai ser feito um estacionamento a direita gostaria também que o Vergílio falou aqui que a gente vai ter que de repente passar por esta Casa a pois os colegas nós temos um grande problema na chegada nós não temos estacionamento tem uma agropecuária ali em frente ao De Paris e quando colocam o carro na calçada polícia vai lá e multa então acho que a gente teria que tirar do barranco do lado de cima mas acho que isto vai ter que passar pela casa se não os moradores lá não concordam com isto, então a administração vai se ajustando e de repente nos ajudando eles aqui e tudo vai de vagar se ajusta estão fazendo um trabalho bom as entradas como o Vergílio falou com tudo que está chovendo esta trafegável eu fui no final de semana até linha zero, passaram a patrola semana passada mas tranquilo dá pra i não é como teve anos ai que nos passava no município de Marcelino dizia que nós não tinha prefeito porque não tinha estrada hoje está ao contrário  o pessoal de Marcelino diz que as nossas estradas estão melhores que as deles, e tu sabe que o nosso município em extensão de estradas é muito maior que os outros da região, então era isso, muito obrigado”. Mais algum Vereador. Encerro a reunião e convoco as Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores para a próxima sessão Ordinária no dia 21 de Setembro de 2022. Boa noite a todos. Obrigada.


