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


ATA Nº 021/2022
	
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois (21.09.2022), 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 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 21 de setembro de 2022. De imediato coloco a ata nº 020/2022 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. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito que a secretária faça a leitura do Projeto de Lei nº 043/2022: “Dispõe sobre a cessão de uso de implementos agrícolas a associações de produtores rurais.” A palavra está à 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 043/2022. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei nº 044/2022: “Autoriza a execução de muros para implantação de infraestrutura nas ruas cuja infraestrutura seja executada com recursos repassados por outros entes da Federação.” 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 o Projeto de Lei nº 044/2022. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei nº 045/2022: “Autoriza o poder Executivo através da Secretária Municipal de Agricultura a receber recursos do SICREDI com finalidade especifica.” 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 o Projeto de Lei nº 045/2022. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei nº 046/2022: “Autoriza o Poder Executivo a ceder impressora a Brigada Militar localizada no município de Viadutos.” 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 o Projeto de Lei nº 046/2022. Informo que o Requerimento nº 09/2022 de minha autoria foi retirado da pauta. Após analisado o expediente enviado a casa, coloco a palavra a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sra. Presidenta, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Venho a tribuna só para fazer um pedido. Como estamos em período eleitoral, algumas pessoas estão fazendo campanha, mas tem muitas pessoas indo nas casas e falando umas inverdades. Na verdade mentindo. No momento que essas pessoas falam que determinado deputados enviaram recursos para o nosso hospital, isso é mentira. Foram só dois deputados que mandaram, toda a população sabe quem são esses deputados, e essas pessoas que estão indo nas casas e falando essas inverdades, podem ser denunciadas. Isso não deixa de ser fakenews. Então, quero alertar que assim que descobrirmos quem são essas pessoas que estão inventando. Vãos denunciar, que isso não aconteça. E se eles tem a intenção de mandar recursos, que mandem nos próximos anos e façam campanha informando que realmente mandaram recursos, mas não inventam. Não façam fakenews em nosso município. A campanha está sendo tranquila, não vou citar nomes pois é período eleitoral. E espero que continue assim e que essas pessoas parem de falar essas inverdades durante a campanha. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Antônio Pasini: “Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. O Presidente do PP que está nos prestigiando com sua presença eu venho a Tribuna para disser ali no asfalto que vai a Gaurama ali a muito tempo atrás a população veio falar para fazer o estacionamento que e aquele barranco fazer o estacionamento e local para carga e descarga porque o lugar é muito complicado ali eu estive conversando com várias vezes com o Vice Prefeito o André e ele disse que vão fazer então e acompanhando a última Sessão ouvi que o Vereador Roberto Picolli que também mencionou fiquei muito contente ali e vai ser feito inclusive depois do acidente estive conversando com o Vice Prefeito a possibilidade de se fazer a cacha de brita um escape na hora destes acidentes acontecer é muito importante então que seja feito fiquei muito agradecido que vai ser feito pela administração este pedido que eu já tinha feito a muito tempo em conversa com o Vice Prefeito vão deixar os moradores desta região ali que só no a guardo só mais um tempinho talvez já saia então o estacionamento e o local para carga e descarga porque não tem local porque quando fica em cima do asfalto corre o rico de ser  multado e rico de acidente também então só para agradecer e deixar os moradores mais tranquilos ali dessa saída ali do asfalto, obrigado”. Mais algum Vereador, Encerro a reunião e convoco as Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores para a próxima sessão Ordinária no dia 03 de outubro de 2022. Boa noite a todos. Obrigada.

