Segunda Sessão Ordinária
Quarto Período Legislativo
Décima Sexta Legislatura
Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dez,
às dezenove horas, na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de
Tangará, Edifício da Prefeitura Municipal, presentes os Senhores
Vereadores: Joacir Carlos Fávero: Presidente; Pedro João Magnagnagno:
Segundo Vice-Presidente; Valmor Antonio Vivian, Primeiro Secretário;
Nilvo Antonio Dalla Costa, Segundo Secretário; Gilvanio Pontel, Neivo
José Pivetta, Pedro Andrea Thomé e Sidnei Backes. Deixou de comparecer
o Senhor Vereador Nadir Baú da Silva. 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. Pelo Senhor
Primeiro Secretário foi realizada a leitura das matérias do EXPEDIENTE:
Ofício n° 114/2010 desta Casa Legislativa, agradecendo o Senhor
Deputado Federal Cláudio Vignatti pela liberação de recursos em prol do
município. Ofícios n° 115 e 116/2010 também desta Casa, agradecendo
respectivamente ao Senhor Diretor de Obras e Urbanismo e ao Senhor
Prefeito Municipal, pelas melhorias executadas na Rua Três de Outubro.
Ofício n° 117/2010 deste Poder, informando à Senhora Presidente do
Conselho de Desenvolvimento Municipal, data e horário de reunião. Ofício
n° 118/2010 também deste Poder, solicitando à Senhora Secretária
Municipal de Administração e Finanças providências em escoamento de
esgoto em local que menciona. Ofícios n° 119 e 120/2010 desta Casa,
parabenizando respectivamente a Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esportes, e o Poder Executivo, pelo Desfile Cívico da
Independência. Convite para participar da Inauguração do CRAS – Centro
de Referência de Assistência Social. Apresentação do Projeto de Lei n°
037/2010, de autoria da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, que “Dispõe
Sobre a Anulação e Suplementação de Dotação Orçamentária Que
Especifica”. Apresentação da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei n°
030/2010, de autoria do Senhor Vereador Valmor Antonio Vivian. Após as
leituras o Senhor Presidente encaminha o Projeto de Lei n° 037/2010 e a
Emenda Modificativa ao Projeto de Lei n° 030/2010 à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação para o seu parecer. A Comissão de
Constituição, Justiça e Redação exara parecer favorável ao Projeto de Lei
n° 030/2010, acatando a Emenda Modificativa e ao Projeto de Lei n°
036/2010, nos termos que se encontra elaborado. Pelo Senhor Vereador
Gilvanio Pontel foi solicitado que, após ouvido Plenário, sejam dispensados
os prazos e incluídos estes Projetos de Lei na Ordem do Dia desta Sessão.
A referida solicitação foi aprovada por todos os Senhores Vereadores.
ORDEM DO DIA: Primeira discussão e votação do Projeto de Lei n°

030/2010 “Autoriza Ceder em Comodato à Entidade Que Menciona
Veículo do Município e Dá Outras Providências”, acatando a Emenda
Modificativa. Submetido a discussão e ninguém querendo discutí-lo, foi
votado e aprovado por todos os Senhores Vereadores presentes. Primeira
discussão e votação do Projeto de Lei n° 036/2010 “Acrescenta Parágrafo a
Lei n° 1776, de 12 de Setembro de 2006”. Submetido a discussão e
ninguém querendo discutí-lo, foi votado e aprovado por todos os Senhores
Vereadores presentes. Segunda e última discussão e votação do Projeto de
Lei n° 035/2010 “Dispõe Sobre a Anulação e Suplementação de Dotação
Orçamentária que Especifica”. Submetido a discussão e ninguém querendo
discutí-lo, foi votado e aprovado por todos os Senhores Vereadores
presentes. Deixando a palavra livre, o Senhor Vereador Valmor Antonio
Vivian faz o uso para comentar que, lendo o jornal hoje, necessita fazer
uma correção em face de ter passado uma informação equivocada na última
Sessão, com relação ao financiamento ao Governo do Estado junto ao
BNDES, haja vista que se referiu à quarenta milhões, mas o valor total do
financiamento foi de setenta e sete milhões; bem como ressalta que, apesar
do período eleitoral e da disputa partidária, os Líderes do Estado ainda se
entendem com o objetivo de buscar aquilo que é o melhor pela população
de Santa Catarina, por isso parabeniza o Senhor Governador Leonel
Arcângelo Pavan e a Senhora Senadora Ideli Salvatti pelo empenho junto
ao BNDES, e a conquista dos recursos para beneficiar as condições de
infraestrutura do Estado. Aproveitando o ensejo, o Senhor Vereador
Valmor Antonio Vivian deseja sucesso à Senhora Luciana Viecelli Simon
que hoje assumiu a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, bem
como faz um referência em agradecimento ao trabalho desempenhado pela
Senhora Gisleine Scariotti Menoncim, durante o período que esteve à frente
desta Secretaria. O Senhor Vereador Pedro João Magnagnagno também faz
o uso da palavra para comentar sobre as matérias divulgadas no Jornal A
Coluna, relativas à última Sessão, posto que observa uma matéria
direcionada ao Senhor Vereador Nadir Baú da Silva sobre tudo o que falou
dos investimentos na região, o que está bem colocado, mas quando chega
em um determinado ponto, consta o que sua pessoa solicitou e cobrou do
Senhor Presidente acerca das diárias, como se tivesse sido pedido pelo
Senhor Vereador Nadir Baú da Silva, sendo então, necessário corrigir e, se
possível, colocar noutro jornal com sua foto, haja vista que ultimamente só
está saindo as fotos dos colegas, parecendo que está sendo direcionado,
solicitando esclarecimentos ao Senhor Assessor de Imprensa e
Comunicação. Valendo-se da oportunidade, o Senhor Vereador Pedro João
Magnagnagno solicita que seja encaminhado ao Senhor Secretário
Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo, para que verifique uma
ponte localizada logo para frente da comunidade de Fraidinha, uns
quinhentos metros, haja vista que passou pelo local esta semana e verificou

que está com bastante pranchas estragadas, necessitando de reformas. O
Senhor Vereador Gilvanio Pontel faz o uso da palavra para solicitar o
encaminhamento de ofício à Administração Municipal, para que repassem
os valores de diárias pagas pelo Poder Executivo neste mandato, não
somente dos Senhores Prefeito e Vice-Prefeito, mais sim, de todos os
servidores que receberam, bem como seja fornecido relatório das diárias
pagas no mandato anterior, do Executivo Municipal. Ainda, o Senhor
Vereador Gilvanio Pontel solicita que seja encaminhado outro ofício ao
Poder Executivo, solicitando informações sobre todos os serviços prestados
pelas Secretarias Municipais de Transportes, Obras e Urbanismo, e de
Agricultura, Indústria e Comércio, desde o início deste mandato, ou seja, a
quantidade de horas máquina e valores arrecadados. Nada havendo ou
constando, o Senhor Presidente agradece a presença das pessoas da
comunidade, e convoca Sessão Ordinária para o dia vinte de setembro de
dois mil e dez, às dezenove horas. Do que para constar, foi lavrada esta
Ata.
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