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ATA Nº 024/2022


Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois (21.11.2022), 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 21 de novembro de 2022. - Projeto de Lei Municipal nº 051/2022: Orçamento de 2023. Ficará em tramitação. Na verdade é orçamento de 2023 que está em votação pelo 2° turno que estava em Tramitação não foi votado no 1° turno hoje votação do 2° turno algum Vereador deseja se manifestar com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste, como temos prazo ainda pra apreciar este orçamento e como havíamos combinado de receber ele pelo meio eletrônico hoje as 16 horas e 11 minutos eu recebi o orçamento então não tive tempo de olhar o orçamento então eu pessoa par que fique em tramitação para que a gente observe veja o que realmente tem nesse orçamento pra discutir aqui na casa então peço a tramitação do projeto em função da não entrega no tempo hábil, obrigado”. Mais algum Vereador deseja se manifestar, coloco o Projeto em Tramitação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado de Tramitação o Orçamento de 2023.Peço que seja lido o Requerimento para concessão de honraria e Moção de Pesar nº 013/2022.Algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra o Vereador Oslen Chaves: “Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste, com relação ao requerimento ele foi apresentado e aprovado em 14 08 de 2019 requerimento 06 de 2019 ele foi aprovado por todos os vereadores só que em função da pandemia não foi feito esta homenagem para o Padre hoje estamos numa condição normal que pode ser feita só um detalhe que eu quero apresentar que aqui consta no Requerimento de agora uma honraria na verdade o pedido foi na verdade que aprovado em 2019 é o título de cidadoa Viadutense por ele não ter nascido em viadutos mas por ter se criado e sempre foi de viadutos que a câmara entregue para ele o título de cidadão viadutense, obrigado”. Mais algum Vereador deseja se manifestar, coloco o Requerimento em votação. 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 Oslen Chaves: “Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assistem, eu só venho aqui está tribuna talvez todos já saibam mas algum dias atrás o vice presidente eleito fez a leitura e nomeou a equipe de transição do presidente Bolsonaro para o Governo lula e nós temos um representante aqui de viadutos no setor de energia Robson Sebastian Formica foi convocado para trabalhar na equipe de transição do governo lula então eu quero parabenizar ao Robson e isso é só um reflexo do que ele já vem fazendo e da capacidade que todos nos sabemos que ele tem para trabalhar neste setor principalmente na transição do governo Bolsonaro para o governo lula parabéns para ele, obrigado”. Mais algum Vereador deseja se manifestar, não havendo mais Preposições, encerro a Sessão e convoco todos para aproxima Sessão dia 05 de dezembro de 2022.



