Primeira Sessão Ordinária
Quarto Período Legislativo
Décima Sétima Legislatura
Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e
quatorze, às dezenove horas, na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores
de Tangará, Edifício da Prefeitura Municipal, presentes os Senhores
Vereadores: Pedro João Magnagnagno: Presidente; Cezar Augusto
Comachio: Primeiro Vice-Presidente; Silvino Alberti: Segundo VicePresidente; Zeila Teresinha da Silva Albiero: Primeira Secretária; Fernanda
Dalmolin: Segunda Secretária; Gilvanio Pontel, Girlene Adriana Ciarnoski
Borsoi, João Rampon e Nilvo Antonio Dalla Costa. Invocando a proteção
de Deus, o Senhor Presidente declara aberta a presente Sessão. Em seguida,
o Senhor Presidente submete a Ata da última Sessão a discussão e votação
e não havendo nenhuma objeção, foi aprovada por todos os Senhores
Vereadores. EXPEDIENTE: Ofício n° 149/2014 desta Casa informando ao
Poder Executivo Municipal a aprovação dos Projetos de Lei n° 036, 038,
039, 040 e 041/2014. Ofício n° 150/2014 desta Casa informando ao Poder
Executivo Municipal que realizará devolução de valores excedentes. Ofício
n° 151/2014 solicitando ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas
providências cabíveis em estrada que especifica. Ofício n° 152/2014 desta
Casa solicitando ao Senhor Vissilar Pretto, representante do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes ações em face dos trilhos da
linha férrea em nosso município. Ofício n° 153/2014 desta Casa solicitando
ao Poder Executivo Municipal que tomem providências quanto
alagamentos nas ruas da cidade. Ofício n° 154/2014 também desta Casa
Legislativa solicitando ao Poder Executivo Municipal que melhorias sejam
realizadas em parque que especifica. Convite do Centro de Educação
Tangaraense Mara Regina Simionatto para participar de formatura de
turma. Ofício n° 482/2014 do Poder Executivo Municipal comunicando a
sanção das Leis n° 2.224, 2.225, 2.226, 2.227 e 2.228/2014. Ofício n°
483/2014 do Poder Executivo Municipal encaminhando Balancetes
relativos ao mês de outubro da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal
de Saúde, Hospital Municipal Frei Rogério, Fundo Municipal de
Assistência Social e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Ofício
n° 488/2014 também do Poder Executivo Municipal encaminhando o
Projeto de Lei n° 045/2014 que “Autoriza Alienar Bens Imóveis Urbanos
Que Especifica e Dá Outras Providências”. Em seguida, o Senhor
Presidente encaminha este Projeto de Lei à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação para o seu parecer. A Comissão de Finanças, Orçamento
e Fiscalização Financeira e as demais Comissões pertinentes exaram
parecer favorável ao Projeto de Lei n° 042/2014, nos termos que se
encontra elaborado. A Senhora Vereadora Girlene Adriana Ciarnoski
Borsoi solicita que após ouvido o Plenário sejam liberados os prazos e

incluído este Projeto de Lei na Ordem do Dia desta Sessão. A referida
solicitação foi aprovada por todos os Senhores Vereadores. A Comissão de
Constituição, Justiça e Redação juntamente com as demais Comissões
pertinentes exara parecer favorável aos Projetos de Lei n° 043 e 044/2014,
nos termos que se encontram elaborados. A Senhora Vereadora Fernanda
Dalmolin solicita que após ouvido o Plenário sejam liberados os prazos e
incluídos estes Projetos de Lei na Ordem do Dia desta Sessão. A referida
solicitação foi aprovada por todos os Senhores Vereadores. Em seguida, o
Senhor Presidente encaminha estes Projetos de Lei à Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para o seu parecer.
ORDEM DO DIA: Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº
042/2014 que “Autoriza Aplicar Recursos de Receitas de Capital Derivadas
de Alienações de Bens e Direitos no Regime Geral de Previdência Social”.
Submetido a discussão e ninguém querendo discuti-lo foi votado e rejeitado
por seis votos contrários e apenas dois favoráveis dos Senhores Vereadores
Silvino Alberti e Nilvo Antonio Dalla Costa. Segunda e última discussão e
votação do Projeto de Lei nº 033/2014 “Altera a Redação da Lei nº 1981,
de 13 de Julho de 2010, e Dá Outras Providências”. Submetido a discussão
e ninguém querendo discuti-lo, foi votado e aprovado por todos os
Senhores Vereadores. Segunda e última discussão e votação do Projeto de
Lei nº 037/2014 “Autoriza Ceder em Comodato Imóvel do Município a
Entidade Que Menciona e Dá Outras Providências”. Submetido a discussão
e ninguém querendo discuti-lo, foi votado e aprovado por todos os
Senhores Vereadores. Segunda e última discussão e votação do Projeto de
Lei n° 041/2014 que “Dispõe Sobre a Anulação e Suplementação de
Dotação Orçamentária Que Especifica”. Submetido a discussão e ninguém
querendo discuti-lo, foi votado e aprovado por todos os Senhores
Vereadores. Em seguida, o Senhor Presidente deixa a palavra livre a quem
desejar fazer o uso. Com o uso da palavra, o Senhor Vereador Gilvanio
Pontel solicita encaminhamento de ofício parabenizando por evento
realizado na Linha Lurdes, à Extencionista da Epagri, Senhora Sirlei
Arcari, à presidente da Associação das Mulheres Agricultoras, Senhora
Leoni Satig Panceri e também à presidente do Clube de Mães Nossa
Senhora de Lurdes, Senhora Ana Paula Perazzoli, sendo esta a anfitriã do
encontro das mulheres agricultoras. Agradece ainda a presença da
Administração Municipal, dos Senhores Vereadores e também do
Deputado Estadual, Senhor Natalino Lazzare. Com o uso da palavra o
Senhor Vereador Cezar Augusto Comachio solicita encaminhamento de
ofício à Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo
requerendo maior atenção às estradas da Linha Bracatinga, na estrada
principal e também entradas das propriedades, uma vez que alguns
produtores locais relataram passar por dificuldades quanto ao escoamento
da produção. Salienta que há tempos uma máquina da Prefeitura não realiza

serviços naquele local, realidade esta que precisa ser modificada. Comenta
também que há duas semanas solicitou encaminhamento de ofício ao Poder
Executivo Municipal requerendo respostas quanto a questionamentos sobre
o maquinário da Prefeitura, contudo, não sabe se é por medo ou tão
somente para protelar, mas preza pela resposta o quanto antes. Com o uso
da palavra, a Senhora Vereadora Zeila Teresinha da Silva Albiero solicita
encaminhamento de ofício ao Poder Executivo Municipal requerendo que
sejam realizadas melhorias nas estradas de Linha São Miguel, uma vez que
encontram-se praticamente intransitáveis e os produtores estão encontrando
imensa dificuldade para realizar o escoamento de suas produções. Salienta
a necessidade de urgência para estas melhorias. Com o uso da palavra, o
Senhor Presidente corrobora com a reivindicação da Senhora Vereadora
Zeila Teresinha da Silva Albiero, afirmando que este pedido pode ser
estendido a grande maioria das estradas do interior, uma vez que elas
encontram-se em estado deplorável, a exemplo de uma máquina que está
fazendo o serviço na estrada principal há algum tempo e ainda não
conseguiram chegar à Linha de Sede dos Izidros, estando ainda na Linha de
Gramado dos Santos, algo que é serviço de dois dias e quinze dias depois
ainda não foi findado. Afirma que os recursos destinados a estas melhorias
chegam ao nosso município, entretanto ao que parece, não estão sendo
usados. Lembra que há algum tempo fez pedido de melhorias na estrada de
Santa Rosa, passando de Gramado dos Santos a Marari, mais precisamente
na travessa da Linha Zamproneo, reivindicação esta que não foi atendida e
lembra que nesta região existem três câmaras que recebem frutas,
entretanto o tráfego de caminhões está sendo muito difícil. Reitera que as
reclamações partem de munícipes de várias Comunidades do município,
ficando a seguinte dúvida: as máquinas apenas passeiam pelas estradas ou
se de fato trabalham? Nada mais havendo ou constando, o Senhor
Presidente agradece a presença das pessoas da comunidade e convoca
Sessão Ordinária para o dia oito de dezembro de dois mil e quatorze, às
dezenove horas e declara encerrada a presente Sessão. Do que para constar,
foi lavrada esta Ata.

_______________________ Presidente

_____________________ Secretária _____________________ Secretária

