Quarta Sessão Ordinária
Quinto Período Legislativo
Décima Sexta Legislatura
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e
onze, às dezenove horas, na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de
Tangará, Edifício da Prefeitura Municipal, presentes os Senhores
Vereadores: Nadir Baú da Silva: Presidente; Pedro Andrea Thomé,
Primeiro Vice-Presidente; Valmor Antonio Vivian, Segundo VicePresidente; Gilvanio Pontel, Primeiro Secretário; Neivo José Pivetta,
Segundo Secretário; Joacir Carlos Fávero; João Rampon, Nilvo Antonio
Dalla Costa 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 n° 016/2011 desta Casa Legislativa, comunicando ao Executivo
Municipal a aprovação dos Projetos de Lei n° 001, 002, 003, 005 e
006/2011. Ofício n° 017/2011 também desta Casa, parabenizando a Polícia
Militar pelo trabalho realizado na Volare Fest 2011. Ofícios n° 018 e
019/2011 deste Poder, parabenizando o Senhor Prefeito e o Senhor
Secretário Municipal de Turismo, respectivamente, pela organização das
festividades da Volare Fest. Ofícios n° 020 e 021/2011 também deste
Poder, solicitando ao Senhor Secretário Municipal de Transportes, Obras e
Urbanismo, respectivamente, melhorias na estrada que liga Linha
Caravággio à Linha Bracatinga, e agradecendo pelos trabalhos realizados.
Requerimento n° 0031/2011 do Senhor Deputado Federal Padre Pedro
Baldissera, cumprimentando o município pelo Aniversário de Emancipação
Político-Administrativa. Comunicados dos Ministérios da Saúde e da
Educação, informando sobre a liberação de recursos financeiros ao
município. Ofício n° 254/2011 do Poder Executivo, comunicando a sanção
das Leis n° 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016/2011. Ofício n° 260/2011
também do Poder Executivo, encaminhando os balancetes relativos ao mês
de janeiro de dois mil e onze, da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de
Saúde, Hospital Municipal Frei Rogério, Fundo Municipal de Assistência
Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ofício
n° 263/2011 do Executivo Municipal, encaminhando o Balanço relativo ao
exercício de 2010, da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde,
Hospital Municipal Frei Rogério, Fundo Municipal de Assistência Social,
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ofício n°
255/2011 também do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei
n° 009/2011 “Autoriza Regulamentação e Regularização de Doação de
Bem Imóvel Particular Para a Municipalidade e Dá Outras Providências”.
Após a leitura o Senhor Presidente encaminha este Projeto de Lei à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação para o seu parecer. A

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com as demais
Comissões pertinentes, conforme dispõe o art. 171 do Regimento Interno,
exara parecer favorável aos Projetos de Lei nº 007 e 008/2011, nos termos
que se encontram elaborados. O Senhor Vereador Joacir Carlos Fávero
solicita que após ouvido Plenário sejam dispensados os prazos e incluídos
esses 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° 007/2011 “Dispõe Sobre
a Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e Dá Outras Providências”.
Submetido a discussão e ninguém querendo discuti-lo, foi votado e
aprovado por todos os Senhores Vereadores. Primeira discussão e votação
do Projeto de Lei n° 008/2011 “Autoriza Conceder Auxílio Financeiro 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° 004/2011 “Autoriza o Pagamento de ISS Sobre o Valor Global do
Empreendimento Declarado Pela Obrigada em Cronograma Financeiro, e
Dá Outras Providências”. Submetido a discussão e ninguém querendo
discuti-lo foi votado, sendo rejeitado por 7 (sete) votos contrários, dos
Senhores Vereadores: João Rampon, Valmor Antonio Vivian, Gilvanio
Pontel, Neivo José Pivetta, Pedro Andrea Thomé, Nilvo Antonio Dalla
Costa e Joacir Carlos Fávero; o Senhor Vereador Pedro João Magnagnagno
absteve-se de votar. Deixando a palavra livre, o Senhor Vereador Valmor
Antonio Vivian faz o uso para deixar registrada a solicitação que
encaminhará à Assessoria de Imprensa e Comunicação desta Casa, para
corrigir a informação divulgada nos jornais e nos outros meios em que foi
oferecida a informação de sua manifestação na Sessão passada quanto ao
parecer do Ministério Público ao Projeto de Lei n° 004/2011, haja vista que
a informação que consta na imprensa é de que havia se manifestado
contrário ao Ministério Público e na verdade não foi isso, manifestou que é
contrário aos Senhores Vereadores recorrerem a este órgão para proceder
votação de Projetos de Lei, a medida que diminui a importância do
Vereador na comunidade, mas nunca foi contrário, ao inverso, na reunião
que antecedeu a Sessão passada teceu elogios pela forma correta com que o
Ministério Público se manifestou, complementando que deseja que isto
fique claro e encaminhe-se a correção junto aos meios de comunicação. O
Senhor Vereador Gilvanio Pontel também faz o uso da palavra para
solicitar que, como está havendo um grande número de execuções fiscais
ajuizadas por este município, encaminhe-se ao Poder Executivo ofício,
pedindo que envie a esta Casa Projeto de Lei objetivando autorizar o
parcelamento das dívidas ativas, tendo em vista que muitas pessoas com
problemas e dívidas, estão sendo ajuizadas e como é sabedor das
dificuldades existentes, firma a solicitação, posto que quem tem autonomia

para elaboração deste Projeto de Lei é o Poder Executivo. Aproveitando o
ensejo, o Senhor Vereador Gilvanio Pontel também fala que é sabido por
todos da deficiência de policiamento no município, salientando que a
Polícia Militar é deficiente e têm sérios problemas, mas a Polícia Civil hoje
é o grande problema, haja vista que o atendimento que estão dando é muito
aquém daquilo que dever-se-ia, pela falta de efetivo, dizendo de passagem
que “são Governo” e mesmo assim devem trazer o assunto à tona e buscar
mais efetivo. O Senhor Vereador Valmor Antonio Vivian solicita ao
Senhor Vereador Gilvanio Pontel um parte, o qual lhe foi concedido para
fazer uma correção, ou seja, de que não seria o termo correto “deficiente”,
mas sim, “insuficiente”. O Senhor Vereador Gilvanio Pontel retoma a
palavra e agradece o Senhor Vereador Valmor Antonio Vivian,
comentando que foi na Delegacia de Polícia e há somente um policial
atendendo, outro está com problemas de saúde, outro vem emprestado do
município de Ibiam – SC, fazendo serviços burocráticoscomo
documentação e vistorias, ou seja, todo tipo de trabalho, sendo um
momento bastante difícil, e por isso os Senhores Vereadores devem tomar
providências, encaminhando pedido a Secretaria Regional e ao Senhor
Secretário de Estado de Segurança Pública; salientando que seriam quatro
servidores lotados neste município, mas tem-se somente dois e um está
doente e do jeito que está é difícil, assim como para eles trabalharem, posto
que estão fazendo serviços nos horários que teriam de folga, entregando
ofícios no interior, sem que consigam tirar férias. O Senhor Vereador Nadir
Baú da Silva solicita ao Senhor Vereador Gilvanio Pontel um aparte, o qual
lhe foi concedido, para comentar que falou na Sessão passada sobre este
assunto, assim como que conversou com o Meritíssimo Senhor Juiz desta
Comarca também sobre este assunto, e ele ficou de encaminhar ofício a
esta Casa, para que una-se as forças dos Poderes Judiciário e Legislativo,
inclusive citou o levantamento feito pelo Judiciário de que Tangará tem um
policial para cada mil habitantes, enquanto Ibiam e Pinheiro Preto possuem
um para quinhentos habitantes, todavia, está no aguardo deste ofício, para
encaminhar em conjunto aos Órgãos competentes, permanecendo o pedido
do Senhor Vereador Gilvanio Pontel, mas que aguarde a vinda do ofício do
Poder Judiciário. O Senhor Vereador Gilvanio Pontel retoma a palavra
dizendo que isto é uma força a mais, pois é sabedor que o Judiciário está
preocupado e este é caminho, trabalhando para que tenha mais profissionais
para dar mais segurança. O Senhor Vereador Pedro Andrea Thomé também
faz o uso da palavra para solicitar o encaminhamento de ofício ao Poder
Executivo, para que sejam construídos abrigos de passageiros na Rua
Francisco Nardi, mais precisamente em frente ao Bar do Zambone e no
Bairro do Soque, como já firmou em outra oportunidade, haja vista o
grande fluxo de alunos que aguardam pelo transporte e quando chove
precisam procurar abrigo ou casa em frente, ou no estabelecimento

comercial, sendo necessária a construção, mesmo que simples, para que
possam abrigar-se. O Senhor Vereador Pedro João Magnagnagno também
faz o uso da palavra para solicitar que seja encaminhado ofício ao
DETRANTG (Departamento Executivo de Trânsito de Tangará),
solicitando urgentemente a pintura das lombadas localizadas próximas ao
depósito da empresa Valesan Materiais de Construção, posto que
colocaram as placas indicativas havia uns sessenta dias, contudo, os
motoristas estavam acostumados apenas com as placas, sem o quebramolas, e agora chegam e embarcam, e com a pintura de longe enxergarão,
não sabendo como ainda não aconteceu nenhum acidente. O Senhor
Presidente também faz o uso da palavra para solicitar que seja
encaminhado ofício à Administração Municipal para que verifique a
possibilidade de ceder um estagiário à Polícia Militar, assim como hoje tem
um cedido ao Poder Judiciário, tendo em vista que é sabido que existe o
sistema de câmeras de vigilância em toda cidade e pela falta de efetivo, as
vezes os dois policiais necessitam sair, sem que tenha quem atenda o
telefone e observe o que acontece através das câmeras, tendo como meta o
estagiário observar carros e pessoas estranhas que chegam na cidade,
evitando problemas futuros ou em algum que não possa ser evitado, saber
onde buscar o responsável pelo acontecimento, que normalmente não é
bom, contudo, assim, este estagiário estaria facilitando o serviço de
atendimento de telefone, pois muitos ligam e ninguém atende; vendo
também que a contratação de efetivo deve demorar, posto que segundo os
próprios Policiais Militares, no concurso que está saindo, a quantia de
vagas que estão sendo abertas, após a academia, não suprirá os que irão se
aposentar neste período. O Senhor Vereador Valmor Antonio Vivian
solicita ao Senhor Presidente um aparte, o qual lhe foi concedido, para
comentar que estagiários são sempre um paliativo, haja vista que enquanto
tem-se um estagiário, há um efetivo a menos que o Estado tenha que se
preocupar para contratar, havendo os dois lados da moeda, ou seja, um, a
necessidade que a comunidade tem do serviço, a exemplo deste serviço que
o Senhor Presidente acabou de falar e a outro, pensar na necessidade do
efetivo que não tem o suficiente, e enquanto forem colocados estagiários,
viverão sempre com a barriga frente à situação, fazendo-lhe lembrar do
tempo em que trabalhava no Banco, onde a sociedade reclamava por mais
atendimento e ainda hoje reclamam mais ainda, e a terceirização começou a
tomar conta, chegando ao ponto de 30% (trinta por cento)
aproximadamente dos trabalhadores serem estagiários, com o pretexto de
economia, redução de custos; dizendo ao Senhor Presidente que quando se
faz uma sugestão dessas, o que lhe preocupa é o outro lado, se estão
trabalhando no sentido correto de fazer que a situação se resolva mesmo,
ou se será apenas um “tapa-buraco”, ressaltando que não é contrário a
ideia, apenas colocou que o outro lado que fica descoberto. O Senhor

Presidente retoma a palavra, aceitando a colocação do Senhor Vereador
Valmor Antonio Vivian, dizendo que poder-se-á então fazer este pedido
mais tarde, suspendendo-o momentaneamente, para encaminhar após o
pedido de mais efetivos aos Órgãos competentes. O Senhor Presidente
também solicita que se encaminhe ofício ao Senhor Secretário Municipal
de Transportes, Obras e Urbanismo, para que analise as condições do
calçamento da Rua São Paulo, tendo em vista que muitas das lajotas estão
soltas e o Senhor que conversou com sua pessoa, passou com o carro, a
lajota levantou e caiu no buraco, acreditando que como estão apenas soltas,
não gastarão muito para arrumar. O Senhor Vereador Neivo José Pivetta
solicita ao Senhor Presidente um aparte, o qual lhe foi concedido, para
informar que já conversou com o Senhor Prefeito sobre este assunto e,
devido ao mau tempo, as chuvas levaram a areia e o pedrisco deste
calçamento, já estando agendado para colocar o pedrisco e passar o rolo
para compactar. O Senhor Presidente retoma a palavra agradecendo e
mantendo seu pedido. Também, comenta que quando o Senhor Vereador
Elias José Cansan deu a honra de trabalhar nesta Casa, solicitou ao Senhor
Secretário Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo, não lembrando
ao certo se foi no mês de agosto ou setembro de dois mil e dez, a colocação
de cascalho nas propriedades dos Senhores Ivan Cansan e Ciro Bandieira,
para que os caminhões que transportam suínos e frangos pudessem trafegar
melhor, mas até então não foi atendido, motivo pelo qual firma a
solicitação novamente. O Senhor Presidente solicita também que a
Administração Municipal veja com carinho a promoção dos servidores,
haja vista que não é fácil a lida dos Servidores Públicos, por não terem
direito ao FGTS (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço), sendo difícil
por natureza como dos demais funcionários, mas o fato de não terem direito
ao FGTS, é um prejuízo maior e alguns servidores que a letra da promoção
venceu em setembro do ano passado dependem de uma avaliação, a qual
não aconteceu até o momento; e se após isto recebessem o valor retroativo,
não haveria problemas, posto que seria ressarcido do prejuízo da época do
direito da promoção até o momento e como isto não ocorre por legalmente
não ser possível, conforme informou-lhe a Assessoria Jurídica, firma o
pedido à Administração Municipal de que faça o mais breve possível a
avaliação dos funcionários, após o vencimento da letra; acreditando que
dever-se-ia avaliar todos os servidores que receberão a promoção no ano de
dois mil e dez, por exemplo, até o final do mesmo ano, para que no início
de dois mil e onze já começassem a receber a remuneração devida,
solicitando que a Administração Municipal veja esta situação com carinho.
O Senhor Presidente aproveita o ensejo para parabenizar os Senhores
Vereadores pelo voto contrário ao Projeto de Lei n° 004/2011, que visava
reduzir o ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) à empresa
PCH Salto do Góes, por acreditar que estariam cometendo uma grande

injustiça com as empresas instaladas no município há mais de vinte ou
trinta anos e que sempre pagaram 3% (três por cento) de ISS, não falando
de outras “n” questões que já foram debatidas antes da votação. Nada mais
havendo ou constando, o Senhor Presidente agradece a presença das
pessoas da comunidade e informa que em virtude do feriado de carnaval,
fica convocada Sessão Ordinária para o dia nove de março de dois mil e
onze, às dezenove horas, e declara encerrada a presente Sessão. Do que
para constar, foi lavrada esta Ata.
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