Terceira Sessão Ordinária
Oitavo Período Legislativo
Décima Sexta Legislatura
Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e
doze, às dezenove horas, na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de
Tangará, Edifício da Prefeitura Municipal, presentes os Senhores
Vereadores: Nilvo Antonio Dalla Costa: Presidente; Pedro Andrea Thomé,
Primeiro Vice-Presidente; Valmor Antonio Vivian, Segundo VicePresidente; Gilvanio Pontel, Primeiro Secretário; Neivo José Pivetta,
Segundo Secretário; Joacir Carlos Fávero; Girlene Adriana Ciarnoski
Borsoi, Nadir Baú da Silva e Pedro João Magnagnagno. Invocando a
proteção de Deus, o Senhor Presidente declara aberta a presente Sessão.
Em seguida, submete a Ata da última Sessão a discussão e votação e não
havendo nenhuma objeção, foi aprovada por todos os Senhores Vereadores.
EXPEDIENTE: Ofício nº 059/2012 desta Casa solicitando ao Conselho
Municipal de Trânsito análise da possibilidade de disponibilização de mais
vagas de estacionamento no município. Comunicado do Ministério da
Saúde informando liberação de recursos financeiros ao município. Ofícios
nº 1778 e 1780/2012 da Caixa Econômica Federal informando repasse de
recursos ao município. Convite da ARDAVI (Associação das Revendas de
Defensivos Agrícolas do Vale do Vinho) para participar do Dia Nacional
do Campo Limpo. ORDEM DO DIA: Primeira discussão e votação do
Projeto de Lei nº 042/2012 “Dispõe Sobre o Programa de Acolhimento
Familiar Provisório de Crianças e Adolescentes, Denominado ‘Programa
Família Acolhedora”. Submetido a discussão e ninguém querendo discutílo, foi votado e aprovado por todos os Senhores Vereadores. Primeira
discussão e votação do Projeto de Lei nº 043/2012 “Autoriza o Chefe do
Poder Executivo a Firmar Convênio com Ente Público Que Menciona e Dá
Outras Providências”. Submetido a discussão e ninguém querendo discutílo, foi votado e aprovado por todos os Senhores Vereadores. Deixando a
palavra livre, o Senhor Vereador Valmor Antonio Vivian faz uso para
esclarecer aos presentes, como mencionado em outras sessões pelo Senhor
Vereador Pedro João Magnagnagno, o Projeto de Lei nº 043/2012 que é um
convênio com o Governo Federal de transferência de recursos para
aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, no valor de R$
295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), sendo uma ementa
parlamentar da Deputada Estadual Luci Choinack, membro do Partido dos
Trabalhadores – PT, que contemplou nossa cidade com tais aquisições para
realização de trabalhos nas propriedades dos agricultores. O Senhor
Vereador Valmor Antonio Vivian solicita ainda encaminhamento de ofício
ao Comando de Polícia Militar de Santa Catarina falando da necessidade de
aumento de efetivo no município, principalmente na questão
administrativa, haja vista que hoje há uma lacuna em aberto no serviço

militar. O Senhor Vereador Valmor Antonio Vivian ressalta ainda que
foram recebidos na última distribuição de profissionais na área em nível de
estado, mais dois policiais no quadro de funcionários do município, mas
por a antiga escala ter sido realizada de outra maneira, os novos policiais
serviram para reformular a escala, dando tempo maior de intervalo entre os
trabalhos, mas efetivamente em nível de administração do pelotão, com o
monitoramento de câmeras de segurança, além de outras atividades que
necessitam de profissionais para atender, citando como exemplo quando os
cidadãos vão até a sede da polícia e não encontram ninguém no local, por
estes estarem realizando outros atendimentos, não houve mudanças. O
Senhor Vereador Valmor Antonio Vivian ressalta ainda que o pedido seja
encaminhando para que o Governo Estadual averigue a possibilidade de
contratação em serviço temporário para auxilio da Polícia Militar de
Tangará na questão administrativa. O Senhor Vereador Nadir Baú da Silva
solicita um aparte, o qual lhe é concedido para manifestar apoio ao pedido,
relatando que após a chegada dos novos militares, em conversa com o
comandante dos destacamentos pediu se melhorou a qualidade de
atendimento à população, e este lhe respondeu que não, apenas foram
reduzidas as horas extras dos policiais que já trabalhavam na cidade, não
resolvendo o problema, sendo que esse pedido é uma alternativa viável. O
Senhor Vereador Pedro João Magnagnagno também faz uso da palavra
para repassar valores relativos ao montante de recursos aprovados,
mencionando já saber quais equipamentos serão adquiridos, citando-os: um
trator de pneu, duas góbias do tipo arrastão, três distribuidores de
calcário/esterco de galinha de esteira, uma encilhadeira para fazer cilagem
e duas carretas hidráulicas para transportes dos tratores, totalizando nove
equipamentos. O Senhor Vereador Nadir Baú da Silva também faz uso da
palavra para dizer que não encaminhará ofício, mas pede para a Líder de
Governo Girlene Adriana Ciarnoski Borsoi que repasse tal informação,
pois foi procurado na última semana por donos de supermercados da
cidade, que estão preocupados, haja vista que na próxima semana haverá
nova licitação para merenda escolar no município, mas dizem estar desde o
mês de abril sem receber o pagamento devido. O Senhor Vereador Nadir
Baú da Silva ressalta ainda que são estabelecimentos pequenos, com pouco
capital de giro, e que pedem providências da Administração Municipal,
senão não irão fazer parte da nova licitação, ressaltando que a Senhora
Vereadora Girlene Adriana Ciarnoski Borsoi repasse o pedido para que
pelo menos parte do dinheiro seja entregue. Nada mais havendo ou
constando, o Senhor Presidente agradece a presença das pessoas da
comunidade e convoca Sessão Ordinária para às dezenove horas, do dia
vinte e sete de agosto de dois mil e doze e declara encerrada a presente
Sessão. Do que para constar, foi lavrada esta Ata.
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