JORNAL IMAGEM www.oimagem.com.br

POLÍTICA

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 04/12/2013 - Edição 686

05

PSD realiza convenção e elege executiva
Wilson Trevisan foi eleito e segue como presidente da sigla

São Miguel do Oeste
Partido Social Democrático de São Miguel
do Oeste realizou na
manhã do último sábado,
30, no diretório municipal, sua convenção partidária que elegeu o novo
diretório e em seguida a
executiva do partido.
Mais de 200 participaram
da convenção que elegeu
os dirigentes partidários
que comandarão a sigla
nos próximos três anos.
O vice-prefeito de São
Miguel do Oeste e presidente eleito do PSD, Wilson Trevisan explica que é
uma alegria ser eleito presidente, pois antes havia
sido nomeado. “Meu objetivo principal é dar continuidade ao trabalho e
organizar todos os segmentos da sigla, como o
jovem, mulher, pró-idoso,

O

pró-deﬁciente, além dos
núcleos políticos e a fundação de pesquisas e estudos políticos, que é uma
novidade”, relata.
Já o deputado estadual
Maurício Eskudlark destacou a força do partido,
lembrando que apesar de
pouco tempo, o PSD possui cerca de 500 ﬁliados.
“Estamos em franco crescimento, somos um partido com muitos líderes e
com ﬁliados ativos, sabemos o endereço, telefone,
e-mail, de todos nossos
integrantes, e isso vale
muito mais do que simplesmente números, sabemos quem são e onde nossos colegas de partido
estão”, aﬁrma.
Valnir Scharnoski, presidente da câmara de vereadores explica que a eleição é um ato democrático.

Foto: Ascom/Dep Mauricio

“Por ser um partido novo
tínhamos somente a
comissão provisória que
era nomeada, e através de
ato democrático, de valorização e para termos uma
participação ainda maior
de nossos ﬁliados elegemos nossa executiva”, conclui.
Nominata da
Executiva do Partido
Presidente: Wilson
Trevisan
Vice-Presidente: Maurício Eskudlark
Secretário Geral: Valnir Scharnoski
Tesoureiro: Sergio Volpi
Vice-tesoureiro:
Edson Ortigara
Vogais: Sadi Antonio
Erlo e Altair Panis
Suplentes: Lírio Dalmina, Vitor Carlos Dagostini, Vilson Watte

Prefeito Hélio garante novas emendas
parlamentares para 2014
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Descanso
prefeito Hélio Daltoé
acompanhado dos
vereadores Lenoir Povala
e Márcio Bortolotto estiveram na capital federal
na última semana. Em Brasília eles visitaram vários
gabinetes de deputados e
senadores onde conseguiram garantir novas emendas parlamentares que trarão recursos para o município de Descanso. Expli-
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ca o prefeito Hélio, que
além de buscar novos
recursos, o motivo da viagem foi para ﬁnalizar os
detalhes do convênio para
compra de um britador
móvel, através do gabinete do deputado Celso Maldaner. As novas emendas
que deverão constar do
orçamento do próximo
ano são:
Do gabinete do deputado Onofre Agostini, da

base dos vereadores Márcio Bortolotto e Cleusa
Mazzardo, o valor R$
250.000,00 para ser aplicado em equipamentos e
infraestrutura no Hospital da Fundação Médica.
Do gabinete do senador Luiz Henrique do
PMDB, o valor de R$
250.000,00 para Infraestrutura Urbana.
No Ministério das cidades o prefeito Hélio con-

seguiu que se coloque
para o próximo ano o
valor de R$ 500.000,00
para pavimentação de
ruas na linha Cruzinhas,
obra que será realizada
em parceria com o governo municipal de São
Miguel do Oeste.
Conforme o prefeito
foi mais uma viagem muito produtiva e que terão
frutos num futuro bem
próximo.

NOTA
EXAR – Exercício de Apresentação da Reserva
O 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
Regimento Lanceiros do Ponche Verde, comunica aos ex
militares, licenciados nos anos de 2009 à 2013 que estará
realizando a apresentação da reserva, no período de 09 à 16
de Dezembro de 2013, exceto Sábado e Domingo, no 14º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, nos horários de
segunda à quinta-feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30
às 17:00 horas e na sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas.
O exercício de apresentação da reserva destina-se
aos ex militares que deixaram de fazer parte da força no
período dos últimos 5 (cinco) anos, tendo por sua ﬁnalidade,
manter em dia o cadastro individual dos reservistas
previstos no quadro de mobilização do exército.
Cabe ainda, informar que, a apresentação no EXAR
pode ser feita através do Site: http://www.exarnet.eb.mil.br.
Neste método de apresentação, se faz necessário a
impressão do comprovante de apresentação, para que, na
ultima apresentação, que deverá ser feita pelo método
presencial, possa ser carimbado o Certiﬁcado de Reservista.
Aos reservistas que deixarem de realizar a
apresentação da reserva, seja presencial ou pela internet,
estarão sujeitos a penalidade. Neste caso, será cobrado o
valor de uma multa mínima para cada ano de não
apresentação no EXAR.
Quartel em São Miguel do Oeste – SC, 24 de Outubro de
2013.
Carlos Henrique Curado – Ten Cel
Cmt 14 º RC Mec
“Frei Orlando - Soldado da Fé”

