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                                              ATA Nº 023/2022


Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois (07.11.2022), 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 07 de novembro de 2022. Senhora Irene Basso apresentou atestado e a senhor Jatil Pires assumiu como prefeito. O Vereador Vergílio apresentou atestado médico. Projeto de Lei Municipal nº 050/2022: Autoriza participação em instalação de antena para internet com o município de Carlos Gomes. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Municipal nº 051/2022: Orçamento de 2023. Ficará em tramitação. Projeto de Lei Municipal nº 052/2022: Dispõe sobre a instituição do concurso “Premiação de Decoração Natalina de Viadutos”, abre crédito especial, reduz dotação orçamentária e dá outras providências. 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 se algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra o Vereador Antônio Pasini, “Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Quando viemos a à tribuna as vezes viemos criticar mas hoje quero agradecer o pedido que a administração atendeu um pedido meu um pedido da população onde foi tirado terra para a fazer estacionamento no asfalto que vai a Gaurama ode estava bem complicado, para as pessoas estacionarem e para carga e descarga ai também, então foram atendidos este pedidos e queria agradecer a administração por ter atendido o povo que mora ali nas proximidades ali do asfalto também na outra Sessão foi apresentado um Requerimento sobre a ponte foi feito o serviço também então quando a gente tem que criticar a gente critica quando a gente tem que agradecer também, então muito obrigado”. Mais algum Vereador com a palavra o Vereador Roberto Picoli “Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Não poderia de usar este espaço como bom mdebista que sempre fui e prestar uma homenagem ao companheiro, guerreiro 5 mandatos nesta casa Artemio Volpi, o MDB está de luto perdemos com certeza um grande companheiro assim como esta casa também sempre foi muito bem representada pelo nosso amigo Artemio, então eu gostaria de fazer um pedido sei que a presidente já falou que vai fazer uma homenagem, o Vereador Olsen também comentou de nos fazer uma Sessão para a família do Artemio, muito obrigado” Mais algum Vereador, eu peço que o Vereador Artemio Cwik assuma os trabalhos da Casa para que eu possa me manifestar. Assumo os trabalhos desta Casa e passo a palavra apara o Vereadora Carla Toniolo: “ Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste, como disse o nosso colega Antonio Pasini a gente tem que vir na tribuna não só criticar mas também para agradecer e elogiar então eu venho a esta Tribuna para parabenizar a Administração Municipal e a secretaria de educação pela atividades realizadas na semana das crianças no mês de outubro teve vaias atividades onde a escola, a direção os professores e toda equipe da escola tanto da escola e da escola de educação infantil, se envolveram se dedicaram para dar o melhor para as crianças quero dizer também que administração Municipal proporcionou um momento único talvez para muitas crianças  que levaram eles as criança para o cinema de Erechim, ela cobriu todas as despeças as crianças foram levadas pelos professores acredito para que muitas crianças este realmente seja um momento único, porque talvez não conheciam o cinema, então eu quero aqui salientar parabenizar, a administração pela preocupação de proporcionar estes momentos, de alegria e de momentos de felicidades para as crianças a prefeitura também disponibilizou o transporte para a escola estadual levar os alunos da escola até Erechim, com a mesma atividade para ir no cinema e quero dizer também em relação a secretaria de educação que nós podemos ser gatos pela responsabilidade e pela organização dos organizadores hoje nós estávamos na reunião do CONDICAV e lá o palestrante falou que hoje e repassado 0,37 centavos para cada refeição das crianças para pagará merenda e o resto do recurso porque estes 37 centavos é muito pouco então o restante e pago com recurso do município com recurso próprio então isso é uma certeza que o nosso dinheiro está sendo investido no futuro do nosso Município e outra coisa também que eles já estão se organizando para proporcionar o material escolas para as crianças porque as escolas aqui do município elas fornecem o material escolas para todas as crianças  que são matriculas na escola e quero dizer também que este dinheiro é recurso próprio e nas escolas nas cidades vizinhas que todo mundo fala que a educação sempre do vizinho é melhor mas as cidades vizinhas as crianças pagam o material e pagam uma lista bem grandinha então a gente tem este privilegio nossas crianças então eu quero mais um também agradecer e parabenizar a secretaria de educação e administração por esta iniciativa gostaria de também parabenizar os meus colegas servidores públicos atrasado mas de coração pelo dia 28 pelo dia do servidor porque eles dedicam o seu trabalho para servir a comunidade são profissionais que nos auxiliam em várias questões merecem todo o nosso respeito e admiração quero também parabenizar a administração pelo capricho e pela organização no cemitério municipal que no dia de finados e estive lá encontrei om várias pessoas de outros municípios e ouvi muito elogios que o cemitério estava limpo, organizado no tinha agua parada que a vigilância sanitária fez um ótimo trabalho então eu acho muito importante porque o cemitério foi esquecido por muitos anos então acho muito importante porque para as pessoas que vem de fora no dia de finados não deixa de ser um cartão postal para a nossa cidade, quero também dizer para os meus colegas que essa semana da saúde mas a título de informação a vocês e a população sábado teve início com um curso de aperfeiçoamento dos profissionais de saúde hoje se iniciou um curso de tabagismo haverá palestras tanto no anfiteatro quanto no ginásio do bairro esperança então vai ter várias atividades nas escolas também em relação a saúde bucal e se encerra dia 9 se não me engano se encerra eles voa aplicar vai vir o pessoal das universidades vai ser uma semana bem diversificada então acho que a minha fala era essa hoje eu vim aqui realmente pra agradecer e parabenizar a administração por estas ações que eles vem fazendo, obrigado”. Convido a Vereador Carla Toniolo que reassuma os trabalhos desta Casa, reassumo os trabalhos desta Casa se mais um Vereador deseja se manifestar, Encerro a presente sessão. Convoco as Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores para a próxima sessão Ordinária do dia 21 de novembro de 2022. Boa noite a todos. Obrigada.


