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ATA Nº 026/2022

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (05.12.2022), 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 05 de dezembro de 2022. Informo que o Vereador Oslen Chaves não pode estar presente, então o suplente Vereador João Ari Vieira está assumindo em seu lugar. Temos o Orçamento de 2023 para colocar em votação em 2º turno. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei Municipal nº 055/2022: “Autoriza contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.” A palavra está a disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador João Ari Viera: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Tenho dois questionamentos a fazer em relação a esse projeto. Em qual secretaria será ligado esse funcionário? Secretaria da Educação ou da Saúde? E se na totalidade o vencimento será pago pelo governo Federal ou terá algum recurso do município? Gostaria que me respondessem esses questionamento. Muito obrigado.” Vereador a contratação é para a secretaria da saúde, o recurso é Federal que vem de um programa que a secretaria aderiu esse ano que é do Programa Cuidar Mais. Mais algum Vereador deseja se manifestar? Como mais 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 055/2022. Solicito que seja feito a leitura do Projeto de Lei nº 056/2022: “Reclassifica o cargo em comissão existente na Lei Municipal n°2.730/2011, de 09 de maio de 2011.” A palavra está à disposição, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador João Ari Viera: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, população que nos assiste. Por sentido de coerência e justiça, me senti na obrigação de vir novamente a essa tribuna, porque em outra ocasião quando rebaixaram a escolaridade de um cargo para nomear uma pessoa, nós viemos até aqui e fizemos uma devesa contra isso. Agora por questão de coerência tenho que vir até aqui parabenizar o executivo pela atitude. Está valorizando um profissional de nível superior com um valor maior, vai realizar um serviço a mais, mas vai ser valorizado. Por isso estou aqui parabenizando o governo municipal por essa alteração. Muito obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar? Como mais nenhum Vereador desejou se manifestar, coloco em votação o projeto em 1º turno. 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 056/2022. Após analisado o expediente enviado a casa, coloco a palavra a disposição na tribuna livre, se algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador João Ari Viera: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, Senhor Secretário da agricultura que parabenizo pelas sias explicações. Diante disso percebemos que precisamos trabalhar visando ter uma casa de acolhimento. Se vê que a nossa população está envelhecendo e a necessidade não tendo pessoas de Gaurama, Marcelino, barão de Cotegipe, acredito que deve-se pensar. Fui visitar na Vila Alice e a ponte por incrível que pareça na minha época de secretário eu ajudei a construir com nosso funcionários, está se deteriorando e além disso, tinha dois caminhões que iam passar essa ponte com aproximadamente 20 toneladas de torra. A ponte quebrou, está baixando de imediato vim para falar com o prefeito, fui atendido, então tranquilizar as pessoas de lá que estão apavoradas que embora seja uma ponte simples, mas ela ajuda e muito àquelas pessoas que por ali transitam, o prefeito me garantiu que o material já está comprado, logo em seguida vai ser recuperada a ponte tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Vai ter que ser feito um concreto na parte de cima também, então essas atitudes em relação a ponte já estão sendo tomadas. O prefeito me recebeu cordialmente e disse que é para o pessoal se tranquilizar que provavelmente amanhã vão colocar algum limitador que só passe carro pequeno até que faça esse conserto. Tenho outros dois assuntos que gostaria de falar. Falar de dois fatos que aconteceram recentemente, eleições 2022 e sobre a falta do Vereador Artemio Volpi. Já que não vou participar na sessão em homenagem a ele, na sexta-feira. Gostaria hoje, de agradecer ao Vereador Oslen por ter cedido que eu possa estar aqui, então também vou fazer esse agradecimento. Primeiramente vou falar sobre eleições, passamos por um período eleitoral tumultuado e muito revelador, ou seja, uma grande disputa sobre dois projetos, infelizmente tratados por alguns como os do bem e os do mal. Como se nós os tais tivéssemos condições de fazer tal julgamento. Muito usando as redes sociais para atacar quem pensa diferente, entendo que já passou da hora de cada um tratar seu semelhante como tal, ou seja, não como inimigo mas como apenas alguém que pensa diferente, somos todos seres humanos; providos de inteligência e senso de dissemir o certo do errado. Sem necessidade de crucificar quem não pensa igual a nós. Dito isso, me refiro então, me reporto nesse momento ao Vereador Artemio Volpi. Homem público por muitos anos, pai de família e trabalhador. Vereador por vários mandatos, sempre defendendo suas ideias com muita força e energia. Infelizmente partiu cedo, 67 anos, o que é a vida, o que é a morte, isso nos faz pensar nas nossas atitudes. Cinco vezes Vereador, Cinco Legislaturas, quatro vezes presidente do legislativo. Aos familiares, ao Vini, ao o Roni e a sua esposa que tiveram uma grande perda, mas sabemos que deixou um legado, deixou uma história em viadutos. Talvez, logo, ali em diante possa até ser homenageado com alguma rua ou estabelecimento com seu nome. Queira ou não ele construiu uma história em viadutos, cinco legislaturas não é para qualquer um. Então, aos familiares do Vereador Vereador Artemio Volpi, ex-presidente desta casa nosso mais sinceros sentimentos e como falei anteriormente não estrei presente na sessão de homenagem, faço questão de deixar registrado isso hoje aqui. Tivemos nossas diferenças aqui nesta casa, mas sempre pensando no bem comum do município de viadutos. E ele se foi, espero que cada Vereadora e Vereador que passe por aqui tenham a mesma disposição que ele trabalhou pelo município de viadutos. Muito obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Roberto Piccoli: “Srs. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, secretário Alceu Lira. Não poderia deixar de vir a essa tribuna e fazer um agradecimento especial em nome do MDB, sendo a secretaria que cabe ao MDB foi tão bem cumprida essa sua função esse ano por lá. Dizer que o partido está sempre do seu lado no que precisar, e que continue, temos a esperança que isso vai dar certo. Gostaria de falar, colega João Ari, que já estamos vendo sobre a casa de repouso, já tem uma pequena emenda de um deputado disponível para se começar, estamos estudando, de repente de ser usado juntamente no terreno do hospital. Muito interessante sua preocupação e isso vai ser muito importante lá na frente. Porque amanhã e depois nós vamos precisar, sei de pessoas que precisam de 3 a 4 cuidadores e nós não temos essas pessoas especializadas para cuidar de tanta gente que precisa. Então, só para esclarecer que já estamos cuidando disso, inclusive a administração está se preocupando também. Muito obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Vergílio bicz: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Gostaria de agradecer ao secretário da Agricultura, Senhor Alceu Lira pelas informações que passou a nós pela situação que estamos hoje e que tinha a anos na agricultura. Faz 14 anos que sou inseminado e ando na agricultura, faz 9 anos que falei que em 10 anos a metade das inseminações que eu fazia que ia cair para metade. Está se realizando isso, na época me baseei na idade das pessoas. Sobrou pouca juventude no interior, sempre venho preocupado dizer que as próximas administrações vão ter dificuldade de que não vai pessoas no interior, mas vai ter que fazer a manutenção das estradas porque vai ter que sair o produto. Então, nós do interior vamos perder a criação de suínos e aves, mas o grão vai continuar. Então nos preocupamos, como o Alceu fez o levantamento para 2030 quantas propriedades vai sobrar no interior. Pode ser que eu esteja enganado, mas acredito que vai diminuir mais porque as pessoas esta bom e as horas não, e o próprio produtor as vezes desanima, e outra as famílias estão pequenas no interior. Tem 3 famílias de 8 pessoas e o resto é de bem menos. É uma preocupação grande. Tem propriedades das cidades vizinhas que vou faze inseminação que se eu fosse vereador daquelas cidades eu teria vergonha. Os caras não arrumam nem a estrada. Estamos de parabéns no nosso município. Também que o colega colocou em relação aos idosos em nosso município, realmente nós, sempre coloquei que a poucos dias atrás, nenhum de nós fomos a Porto Alegre dizer para qual deputado ia fazer campanha, eles vieram para viadutos pedir. O meu deputado do partido PTB, ele que veio pedir apoio, já pedimos verba para ele, onde um se elegeu. E ele se comprometeu de vir aqui para a feira, e já vai trazer algo dizendo que vai dar para viadutos. Porque ele veio pedir voto aqui, então é aqui que ele tem que trazer algo para viadutos. Então, onde há a necessidade temos que ir pedindo para os nossos deputados. Peço que os outros partidos que também elegeram seus deputados que peçam verba, se unir essas verbas fizemos uma construção bonita, mais que um deputado apoiando, para o futuro se encaminhando. Como os vereadores João Ari e o Roberto falaram, que está preocupante. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar. Com a palavra o Vereador Antonio Pasini: “Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos assiste. Primeiramente agradecer pelas informações trazidas pelo secretário da agricultura. Parabenizar pelo ótimo trabalho dele, sempre fui bem atendido lá. Dizer também da preocupação de todos, como o Vergílio, o Roberto, o João Ari comentaram. Com essa casa de apoio para pessoas idosas. Dizer também, falando em verbas e emendas, estive essas dias vendo o prefeito assinando verbas do deputado Afonso Rans, fazia tempo que estava parado, então agora dia 8 vai sair a licitação desta emenda. Também o PP anda preocupado em trazer emenda e recursos para o município. Estamos preocupados em vários setores. Estamos preocupados com o nosso distrito industrial que está parado, tem empresas que estavam esperando para adquirir terreno aqui, mas foram em outras cidades. Trazer empresas para viadutos, agilizando o distrito industrial que está parado e deixando de conseguir que as empresas venham para o nosso município para dar emprego e recursos. Então, o PP está preocupado em várias situações. E agradeço quando sou bem atendido. Obrigado.” Mais algum Vereador deseja se manifestar? Gostaria de conversar com os nobres colegas que a próxima reunião iria ser no dia 19 de dezembro, mas pelas festividades de natal da administração, se podemos adiantar para o dia 14. Os colegas concordam? Como todos concordam, então será adiantada a sessão. Não havendo mais manifestações, encerro a presente sessão e convoco os Senhores Vereadores para a próxima sessão Ordinária para o dia 14 de dezembro de 2022. Boa noite a todos. Obrigada.



