Primeira Sessão Ordinária
Quinto Período Legislativo
Décima Sexta Legislatura
Aos quatro dias do mês de julho 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 Vice-Presidente; 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° 088/2011 desta
Casa Legislativa, solicitando ao Senhor Secretário Municipal de
Transportes, Obras e Urbanismo, melhorias em estrada que especifica.
Ofício n° 089/2011 também desta Casa, comunicando ao Poder Executivo a
aprovação do Projeto de Lei n° 028/2011. Atestado Médico apresentado
pelo Senhor Vereador Neivo José Pivetta justificando sua falta em Sessão.
Comunicados dos Ministérios da Saúde e da Educação, informando sobre a
liberação de recursos financeiros ao município. Convite para participar do
Fórum Parlamentar Catarinense, em Chapecó – SC. Ofícios n° 477 e
486/2011 do Poder Executivo, comunicando a sanção das Leis n° 2032,
2033, 2034, 2035 e 2036/2011. Ofício n° 483/2011 também do Poder
Executivo, encaminhando os Balancetes relativos ao mês de maio de dois
mil e onze, da Prefeitura Municipal; Fundo Municipal de Saúde; Hospital
Municipal Frei Rogério; Fundo Municipal de Assistência Social; e Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ofício n° 481/2011
do Executivo Municipal, encaminhando cópia do Memorial Descritivo /
Especificações Técnicas e do orçamento Estimado (Material e Mão-deObra). Convite da UVESC (União dos Vereadores de Santa Catarina), para
participar do XIII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração
Municipal, em Campos Novos – SC. Ofício n° 487/2011 também do
Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei n° 033/2011 que
“Autoriza o Executivo Municipal a Suprimir Cláusula de Reversão Que
Pesa Sobre Bem Imóvel Para Viabilizar a Alienação e Dá Outras
Providências”. Após a leitura, o Senhor Presidente encaminha ambos
Projetos de Lei à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para o seu
parecer. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, exara parecer
favorável aos Projetos de Lei nº 029, 030, 031 e 032/2011, nos termos que
se encontram elaborados. Pelo Senhor Vereador Joacir Carlos Fávero foi
solicitado que, após ouvido Plenário, sejam dispensados os prazos e
incluído os Projetos de Lei n° 029 e 032/2011 na Ordem do Dia desta

Sessão. A referida solicitação foi aprovada por todos os Senhores
Vereadores. O Senhor Presidente encaminhou os Projetos de Lei n° 030 e
031/2011 à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira
para o seu parecer. ORDEM DO DIA: Primeira discussão e votação do
Projeto de Lei n° 029/2011 “Denomina Rua Beira Rio no Perímetro Urbano
da Cidade 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° 032/2011
“Denomina Rua Irmãos Guzzi no Perímetro Urbano da Cidade e Dá Outras
Providências”. Submetido a discussão e ninguém querendo discuti-lo, foi
votado e aprovado por todos os Senhores Vereadores. Deixando a palavra
livre, o Senhor Vereador Gilvanio Pontel faz o uso para solicitar que seja
encaminhado ofício ao Senhor Diretor de Obras e Urbanismo para que
providências sejam tomadas na Rua Albino Menoncim, a qual foi reaberta
havia pouco tempo e está precisando que seja feito o cascalhamento, tendo
em vista que existem vários buracos, bem como os pedestres e motoristas
estão encontrando muitas dificuldades para transitarem, principalmente
nestes dias chuvosos, motivos pelos quais foi procurado para que fizesse
esta solicitação, a fim de solucionar o problema. O Senhor Vereador
Valmor Antonio Vivian também faz uso da palavra para comentar que
repercutiu uma ação realizada na semana passada, do Programa “Mais
Alimentos”, a qual não pôde participar, mas acompanhou pela imprensa e
buscou informações com as pessoas envolvidas, em face de sua
importância e abrangência em vários aspectos, seja como alternativa de
renda ao pequeno agricultor, na medida em que ele viabiliza a
comercialização diretamente com a CONAB (Companhia Nacional de
Abastecimento), dos produtos da “Agricultura Familiar”, bem como leva as
pessoas mais carentes e aquelas que se encontram em situação de
dificuldade e risco alimentar, além da rede municipal de ensino e a própria
APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), benefícios em ter
alimentos produzidos e consumidos no município. O Senhor Vereador
Valmor Antonio Vivian ressalta que havia alguns anos, esta idéia já era
lançada no Programa “Fome Zero”, que com o tempo mudou de nome com
a unificação de Programas Sociais do Governo Federal, ficando a cargo do
Ministério do Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Agrário, que
fazem com que chegue até as pessoas que realmente precisam e atenda aos
pequenos produtores que, muitas vezes ficam fora do mercado por não
terem onde comercializar sua produção, dado ao tamanho e a falta de
estrutura necessária para levar ao comércio tradicional ou supermercados, o
qual, muitas vezes, nem aceita adquirir os produtos diretamente do
agricultor, complementando que este sistema foi idealizado anteriormente e
agora estão vendo se concretizar somente agora neste município, mas
mesmo assim, registra como um fato positivo, haja vista que com os dados

divulgados, são vinte e quatro agricultores do município inseridos, fazendo
parte da COOPAFAT (Cooperativa de Produção Agroindustrial Familiar de
Tangará), e o benefício se estende por cento e cinqüenta famílias,
aproximadamente seiscentas pessoas, não contando a Rede Municipal de
Ensino e a própria APAE, que também são destinatários desses alimentos.
O Senhor Vereador Valmor Antonio Vivian também ressaltou que a
parceria do Governo Federal através da CONAB, dos Ministérios e da
Prefeitura, que também tem pessoas envolvidas, como é o caso da
Assistente Social, do CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social),
da Secretaria da Agricultura, da EPAGRI (Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária), e a própria COOPAFAT fazem parte de todo esse processo,
parabenizando todas as pessoas que se esforçaram e trabalharam para que
esse projeto fosse realidade hoje em Tangará, destacando o alcance do
Programa, que pode ser ampliado, e comenta que conversando hoje com o
Sérgio Alberti, que faz parte dessa Cooperativa, em um encontro casual,
falaram sobre a necessidade de ampliação, conseguindo mais associados,
até mesmo pela questão levantada nessa Casa Legislativa, que é a
utilização do caminhão, e este lhe informou que estão prestes a regularizar
o uso do caminhão, ainda mais agora que através dessa renda extra, haverá
uma estimulação, e comenta que também é possível dar incentivos através
do dia-a-dia, nos contatos, para que os agricultores procurem a direção da
COOPAFAT, e tentem se integrar nesse processo, e com isso será possível
trazer mais recursos para Tangará, pois esse dinheiro não sai para outros
municípios, dentro do Programa “Mais Alimentos”, e finaliza deixando o
registro, para que na medida do possível possa estar acompanhando a
ampliação desse programa no município. O Senhor Vereador Joacir Carlos
Fávero também faz uso da palavra para fazer a indicação efetuada na
Sessão da Câmara Jovem, pela Jovem Vereadora Jaqueline Blödon dos
Anjos, ofício ao Senhor Presidente do DETRANTAG, para que seja
realizada a colocação de placas nas entradas do município, em perímetro
urbano, indicando a distância de municípios próximos, como Videira,
Fraiburgo, Pinheiro Preto, Caçador, Joaçaba, etc., ressaltando que esta
indicação é de extrema importância e veio até a Câmara após conversa com
os comerciantes da Rua Francisco Nardi, pois muitos carros param pedindo
informações de acesso à Treze Tílias ou Joacaba e antigamente havia uma
placa indicativa próximo ao Fórum Municipal, e hoje seria necessário nesse
local e em outras entradas e saídas, salientando que há placas indicando as
cidades, mas não há a quilometragem, haja vista a cidade ser um corredor
de passagem de turistas, que se façam placas com melhores indicações para
quem transita pelo município. O Senhor Vereador Joacir Carlos Fávero
aproveita o ensejo para sair em defesa do Senhor Presidente, pois
participando de um evento nessa sexta-feira, dia primeiro de julho de dois
mil e onze, da UNOESC (Universidade do Oeste de Santa Catarina)

extensão de Tangará, no Centro de Múltiplo Uso, onde estiveram presentes
alguns Vereadores desta Casa, o protocolo falhou mais uma vez, não
anunciando a presença do Presidente, simplesmente anunciando o nome
dos Senhores Vereadores presentes e “Nadir Baú da Silva, Vereador”, e
sabendo que no passado esta mesma situação já havia ocorrido, aonde o
Senhor Presidente não foi nem chamado para compor a Mesa das
Autoridades, sendo este a segunda maior, pois se não lhe falha a memória,
seria Executivo, Legislativo e Judiciário, ficou indignado, e ressalta que
naquele evento o protocolo foi feito por uma professora da UNOESC, e a
fala do Senhor Prefeito Robens Rech, que falou “cumprimentando Nadir
Baú da Silva, Presidente da Câmara de Vereadores de Tangará”,
destacando que são situações já ocorridas no passado e não entende o
porque do desprezo por essa Casa Legislativa, pelos Senhores Vereadores e
pelo Senhor Presidente, pois sem esta Casa o município não anda, o
Executivo não faz nada, destacando que nesse local é que elaboram,
passam, e são aprovadas as leis para que tudo funcione e repete uma fala do
palestrante, “Vocês Vereadores são importantes para o município, é a Casa
de Vereadores que faz o andamento do município, porque se os vereadores
não aprovarem o que vem do Executivo, este pára. Se o vereador não
elaborar as Leis, também não existirá lei no município” e finaliza fazendo
desabafo por também já ter sido presidente e ter sido discriminado dessa
forma, comentando acreditar que está na hora de dar o devido valor a esta
Casa, aos Senhores Vereadores e ao Senhor Presidente. O Senhor
Presidente também faz uso da palavra para agradecer a defesa realizada
pelo Senhor Vereador Joacir Carlos Fávero, e comenta que a Câmara de
Vereadores de Tangará tem procurado participar de todos os eventos
possíveis dentro do município, e até fora dele, destacando que obviamente
não há possibilidade de todos os nove Senhores Vereadores se fazerem
presentes, mas que sempre há uma representatividade considerável, pois é
de conhecimento a importância dos eventos e da presença dos Senhores
Vereadores nestes, para que depois possa haver um debate em cima do que
foi falado e agradece como já feito em outras ocasiões, a presença dos
Senhores Vereadores Pedro João Magnagnagno, Nilvo Antonio Dalla Costa
e Joacir Carlos Fávero no evento da UNOESC realizado sexta-feira, que
tratava do assunto Gestão de Carreira, pois entende que os Senhores
Vereadores não podem só participar de eventos ligados a lei, pois todos os
temas passam pela Casa Legislativa, desde projetos auxiliando
cooperativas, ou algum que ajude na questão da educação, tudo passa por
esta Casa, ressaltando que os Senhores Vereadores devem ter
conhecimento de vários assuntos, por isso há a participação em palestras e
cursos, e aproveita para citar que alguns dos Senhores Vereadores irão
participar do Ciclo de Estudos do Tribunal de Contas nessa quarta-feira,
reforçando o convite lido pelo Senhor Secretário, para participação do

Fórum Parlamentar Catarinense, que acontecerá em Chapecó - SC, pois são
temas que podem não atingir diretamente Tangará, mas são importantes
para a região, ou para o Estado, e pode acontecer das emendas estarem
beneficiando nosso município, ressaltando a importância da presença de
algum dos Senhores Vereadores, e finaliza deixando registrado que não
lembra a quantidade de ofícios encaminhados às Secretarias Regionais na
questão de conservação das rodovias, mas é inadmissível a quantidade de
carros encontrados no percurso de Tangará a Videira - SC trocando pneus,
e cita como exemplo ontem, que em sua ida à Videira encontrou cinco
carros parados por esse motivo, e outro dia, no Bairro do Soque encontrou
três veículos parados, comentando que com todo o dinheiro arrecadado a
nível de impostos no Estado, o descaso com as rodovias é preocupante,
pois se fosse somente o descaso de um ano ou dois, era aceitável, mas oito,
dez anos sem lembrar da existência do Meio Oeste Catarinense por parte do
Governo Estadual é triste. Nada mais havendo ou constando, o Senhor
Presidente agradece a presença das pessoas da comunidade e convoca
Sessão Ordinária para o dia onze de julho de dois mil e onze, às dezenove
horas, e declara encerrada a presente Sessão. Do que para constar, foi
lavrada esta Ata.

_____________________________Presidente

______________________Secretário _____________________Secretário

