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ATA Nº 0027/2018
14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO - 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e dezoito às dezenove horas, nas dependências do Auditório
da Câmara de Vereadores de Pinhalzinho -SC, reuniram-se, os seguintes Senhores Vereadores
conforme registro no Livro de Presença: Agostinho José Jung, Carla Rosivone Dreyer Eckert, Cesar José
da Silva, Claudecir José Corradi, Clenio José Razera, José Alexandre de Souza, Fabiana Paula Merigo,
Leonir Luiz Bettanin, Pedro Steffens, Remi Antonio Sulzbacher e Sadi José Liston sob a Presidência do
Senhor Vereador Sadi José Liston, o qual verificando haver número legal declarou aberta a presente
reunião. Submeteu a votação a ata da 26ª Sessão ordinária, realizada em 13 de agosto de 2018, a qual
restou aprovada por unanimidade. Na sequência, solicitou do segundo secretário da mesa, vereador
Clênio José Razera a leitura do material de expediente que constrou de Expedientes oriundos do
executivo: Ofício N. 376/2018 que encaminha retificação do projeto de lei N. 21/2018; Ofício N. 377/2018
que encaminha Projeto de Lei N. 22/2018 que "AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A
EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; Ofício
380/2018 que encaminha documentos para publicação conforme Emenda a Lei Orgânica 06/2010, inciso
IV do art 53. Expedientes oriundos de diversos: Convite para finais do campeonato municipal de futsal
24/08/18 Centreventos 19 hs, remetente,Fundação Municipal de Esportes; Oficio N. 31/2018 Convite ao
presidente e demais vereadores para ato solene de comemoração de 30 anos e lançamento de video
institucional. Dia 03/09/2018 as 17 hs, remetente Museu Histórico; Pedido para uso da tribuna pelo
representante da Associação Alemã; Convite palestra para agentes públicos e políticos com o tema: "o
que é ser vereador, dia 29 de agosto no auditório da ACAMOSC. Expedientes emitidos pela
câmara: OFÍCIO Nº 0126/2018 ao executivo encaminhando indicações; OFÍCIO Nº 0127/2018 ao
executivo indicando servidor para compor a CPA; OFÍCIO Nº 0128/2018 encaminha Moção. Expedientes
apresentados pelos Vereadores: INDICAÇÃO Nº 0066/2018 de autoria do vereador José Alexandre de
Souza propondo ao Executivo "Que seja implantada junto a rede elétrica que fornece energia para os
loteamentos Boa Vista I e II iluminação pública, desde a sede dos bombeiros até a altura dos
loteamentos". Submetida a discussão, o autor justificou tendo em vista o número de trabalhadores que
residem nestes loteamentos e se dirigem ao trabalho cedo da manhã ou no entardecer. Especialmente
as mulheres sofrem pela insegurança que a falta de iluminação provoca. Assim, a sugestão é que nos
mesmos postes da rede elétrica existente, sejam colocadas lâmpadas voltadas para a via pública, o que
já minimiza o problema.Vereador Agostinho José Jung se comprometeu em defender a proposição
junto ao executivo. Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. Na sequencia, o presidente
convidou para fazer uso da Tribuna do Povo, o sr. Roque Both presidente da Associação Alemã “UNSER
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HEIMATLAND” para apresentar suas considerações. O senhor Roque Both, agradeceu aos vereadores
pela aprovação do Projeto 19/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de
cessão de uso do imóvel localizado na Linha Volta Grande, com área 5.000m² e 100m² de construção.
Destacou a importância de a associação ter um local para realizar suas atividades, bem como dos
projetos futuros para o local, da intenção de melhorias e ampliação na construção existente
possibilitando a ampliação do trabalho com a comunidade, sempre buscando promover a cultura alemã,
ampliar o público atendido, desenvolvendo novas atividades. Já o Professor Patric, apresentou o
histórico da associação, os projetos em andamento e planejamento de ações futuras. Os vereadores
perguntaram e parabenizaram a iniciativa da Associação, colocando-se a disposição no que for de seus
alcances. Dando continuidade a sessão, o presidente concedeu a palavra aos vereadores inscritos para
suas Breves Comunicações conforme Regimentos Intrno Art. 165 § 3º .Vereador Claudecir José
Corradi falou sobre a votação do Projeto de Lei 18/2018, lembrou que ao emitir seu voto, explicou suas
razões, os motivos e fez questionamentos. Manifestou sua indignação com a fala de vereador da
situação na ultima sessão, ofendendo, faltando com o respeito. Cobrou do vereador que lhe ofendeu
mais respeito e educação, mais tolerância para as opiniões contrárias. Lembrou que, mesmo não sendo
graduado, em sua vida particular e no exercício da vereança, busca tratar a todos com igualdade e
respeito, para o bom convívio social educação e respeito são fundamentais. Vereador José Alexandre
de Souza falou da visita do Deputado Federal João Rodrigues em Pinhalzinho, no último sábado.
Declarou, que João Rodrigues é inocente, foi preso injustamente, pois o que fez, foi ajudar o município
de Pinhalzinho. Vereadora Carla R. D. Eckert agradeceu ao Prefeito Mario e secretario Elmo Zanchett,
por atender ao pedido dos funcionários da saúde de ampliar o espaço de atendimento do Centro de
Especialidades. Relatou sobre os profissionais que atuam no Centro de Especialidades, informou que os
aparelhos para os exames de mamografia foram enviados ao Hospital, com previsão, de em 30 dias,
iniciar o atendimento dos munícipes com os exames de mamografia, conforme termo de
cessão. Vereador Agostinho José Jung parabenizou a vereadora Carla pelo trabalho da equipe da
saúde na Campanha de vacinação. Destacou que em conversa com o Promotor Edson Menezes, o
mesmo informou que atuará alguns dias da semana na Comarca de Pinhalzinho e no início de setembro
inicia o trabalho do Promotor titular, desta forma nossa Comarca terá dois Promotores
atuando. Vereador Clenio José Razera fez sua defesa, de que no seu entendimento não ofendeu
vereador. Destacou o artigo 2º, da Lei 2441/2015, lembrando que há normas para a elaboração dos
projetos de leis, que o papel do legislativo é avaliar e decidir quanto a aprovação ou não. Explicou que as
quatro pontes que estão sendo construídas no interior, foram determinadas pelos técnicos da Defesa
Civil em vistoria em nosso município. Destacou que a liberação dos recursos se deve a qualidade dos
projetos elaborados. Concluiu sua fala apresentando um relatório do recolhimento e destinação final dos
animais mortos em nosso município, sendo que em onze meses foram recolhidos 352 animais, na média
de um por dia. Vereador Leonir Luiz Bettanin parabenizou a Associação Cultural Alemã “UNSER
HEIMATLAND” pelo trabalho e organização. Falou sobre a capacidade de endividamento em projetos e a
capacidade efetiva de pagamento, comparou juros, ressaltando a necessidade de em qualquer situação
fazer cálculos antes de realizar uma operação de credito, em referência ao Projeto de Lei 18/2018. Usar
os recursos próprios, comprar à vista, otimizar os recursos. Lembrou que o Deputado Estadual Mauro de
Nadal foi proponente do projeto estadual para o recolhimento e destinação dos animais mortos, do quão
importante é esta iniciativa. Parabenizou a administração municipal por realizar este trabalho, calculou
que os 352 animais mortos num valor médio de R$ 4.000,00 por animal, são mais de R$ 1.400.000,00 de
prejuízos aos agricultores. Diante dos números, cobrou do Poder executivo que o orçamento da
agricultura seja realmente investido, pela importância do setor agrícola em nosso município. Encerrando
o Expediente, o Vereador Sadi José Liston, presidente do legislativo chamou a atenção dos
vereadores que na sessão passada ofenderam os colegas. Destacou que diante da opinião divergente,
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se faz necessário manter o respeito, educação e dialogo, aceitar a divergência, trabalhando em prol da
comunidade. Na sequencia deu início a ORDEM DO DIA conforme Regimento Interno Art. 166 § 1º
verificando a presença de maioria absoluta. Na pauta Matérias em redação final: PROJETO DE LEI
17/2018 “DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO, AFETAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR
TRANSFERÊNCIA DE BENS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Submetido a discussão e
votação, restou aprovado por maioria (nove votos a favor e uma abstenção).Matérias em discussão
única: PROJETO DE LEI Nº 0020/2018 que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A
EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria
do Poder Executivo. Submetido a discussão, o relator vereador Leonir Luiz Bettanin citou seu parecer
favorável, por tratar-se de remanejamento de recursos dentro de uma mesma secretaria e que é
necessário esta flexibilidade ao gestor municipal. Vereadora Fabiana Paula Merigo confirmou as
necessidades apontadas na mensagem do projeto referentes a investimentos na educação, no programa
de alimentação escolar. Submetido a votação única, restou aprovado por unanimidade. PROJETO DE
LEI LEGISLATIVO Nº 0002/2018 que Institui o mês “AGOSTO LARANJA”, dedicado a ações voltadas à
conscientização e prevenção de deficiências e o insere no calendário municipal oficial de eventos do
município de PINHALZINHO - SC, de autoria do Legislativo. Submetido a discussão, a vereadora
Fabiana Paula Merigo, relatora, apontou a importância e relevância do projeto e por isso pediu o apoio
para aprovação. Vereador Leonir Luiz Bettanin justificou o regime de urgência para que seja votado
ainda nesta sessão, atendendo ao pedido da APAE, para que seja uma atividade do mês destinado pela
lei a sensibilização para a causa. Vereador Claudecir José Corradi enalteceu a proposta e declarou
total apoio ao projeto. Vereador Agostinho José Jung, relembrou o evento de formação que ocorreu na
casa na semana de preparação para o mercado de trabalho de alunos da APAE. Submetido a votação,
restou aprovado por unanimidade. Matérias em segunda discussão: PROJETO DE LEI Nº 0019/2018
que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE
IMÓVEL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Submetido a discussão, o vereador
Agostinho José Jung relembrou de qual imóvel se trata, e de que a primeira votação foi unânime.
Vereador Cesar José da Silva justificou sua abstenção na votação por estar retornando a casa de uma
licença e não ter acompanhado a matéria. Submetida a votação, restou aprovado por maioria, nove votos
a favor e uma abstenção. Na sequencia o presidente suspendeu a sessão pelo prazo de cinco minutos a
fim de imprimir a redação final. Retomando os trabalhos, de posse da redação final dos projetos, o
presidente submeteu a votação a redação final dos projetos: PROJETO DE LEI Nº 0019/2018
que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE
IMÓVEL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE LEI Nº 0020/2018 que
“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” e PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 0002/2018
que Institui o mês “AGOSTO LARANJA”, dedicado a ações voltadas à conscientização e prevenção de
deficiências e o insere no calendário municipal oficial de eventos do município de PINHALZINHO - SC,
os quais restaram aprovados . Concluída a Ordem do dia, o presidente comunicou que não há matéria
para a ordem do dia da próxima sessão, no momento e concedeu a palavra aos vereadores inscritos
para EXPLICAÇÃO PESSOAL, conforme Regimento Interno, Art. 171. Vereador Remi Antonio
Sulzbacher justificou a visita de moradores da Av. Mato Grosso nesta casa, em busca de informações
sobre asfaltamento da via, já que fizeram um pedido com abaixo assinado justificando a necessidade e
ainda não foram atendidos. Solicitou do governo informações sobre a condição da patrola 55 que está
com a tração funcionando só de um lado e a draga nova que não está funcionando. Ainda sobre a ponte
da Linha Volta Grande, objeto de indicação sua, a preocupação é de que em caso de um acidente com
máquinas no local, pode gerar um passivo para o município, além dos prejuízos com as enxurradas que
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danificam os espaços da comunidade. Vereador Pedro Steffens teceu comentários sobre a iluminação
da Rua Gilmar Hoefle bem como da necessidade de sinalização junto ao trevo em direção a linha Boa
Vista. Informou que novamente as tampas de bocas de lobo da via perimetral sentido trevo Oeste para a
área industrial estão danificadas, apesar de trem sido reformadas por indicação sua no ano passado.
Encerrou convidando a todos para o baile de casais do distrito de Machado no próximo sábado dia vinte
e cinco. Vereadora Carla R. D. Eckert, apresentou dados sobre campanha de vacinação no município e
motivação para a participação. Informou que Pinhalzinho está com cobertura 70,65% e a meta é chegar
a 95%. Vereador Clênio José Razera saudou a Associação Comercial e industrial do Município pelos
quarenta anos de existência e a Comunidade de Linha Pio X pela festa do final de semana. Também se
reportou a ponte na Linha Volta Grande, afirmando que há sim uma preocupação e que a administração
está fazendo levantamentos para atender o que não foi contemplado desta vez. Retomando o projeto de
financiamento, lembrou que a administração atual está fazendo o pagamento do financiamento feito pela
administração anterior nos mesmo moldes do pedido atual, recurso que foi utilizado para fazer asfalto.
Sobre a agricultura lembrou que 2017 o município esteve o ano todo em situação de emergência e
mesmo assim os agricultores foram muito bem atendidos. Sobre orçamento da agricultura apontou
saldos em 2014, 2015 e 2016 e afirmou que se houve compra do hora máquina, é prova da necessidade
que o município tem necessidade. Vereador Claudecir José Corradi apontou que não está
apresentando novas indicações pois aguarda o atendimento de indicações apresentadas ainda no ano
passado. Sobre as pontes afirmou que são obras contratadas e portanto não realizadas com maquinário
do município, o que faz com que as máquinas estejam a disposição. Apontou a necessidade de uma
família da Linha Santa Lucia que está com dificuldade de transitar pela estrada em função de um bueiro
que impede o trânsito adequado. Solicitou do líder do governo que ao mexer na rede de energia que vai
para o loteamento Boa Vista I, que lembrem de atender a população do bairro Bela Vista que também
está no escuro e que nesta casa já foi trazida a demanda pelo suplente de vereador Dimar José
Valente. Concluiu afirmando que as demandas que vem para a casa não são dos vereadores ou
partidos, são da população. Vereador Leonir Luiz Bettanin também parabenizou a Associação
Comercial e Industrial de Pinhalzinho lembrando a importância dos empresários que foram visionários e
buscaram as condições para crescer e desenvolver, possibilitando ao município a posição de destaque
que ocupa. Trouxe novamente a situação do maquinário do município, lembrando que chamou a atenção
no início do ano para a necessidade de conservação. Citou a situação das retroescavadeiras, que a mais
velha é de 2009 e são quatro máquinas. Concorda que poderiam ser substituídas as duas mais velhas
para substituir por novas,no entanto é necessário fazer gestão. Solicitou que o líder do governo traga o
número de horas máquinas que cada operador faz com sua máquina. Vereadora Fabiana Paula Merigo
retomando a situação de financiamentos lembrou que em 2009 o governo pagou na totalidade o
financiamento de uma escola, construída pela administração anterior. Afirmou que nesta casa ninguém
está para convencer ninguém, é a população que julga. Manifestou satisfação pelos dados do Centro de
Especialidades que foi implantado pela administração anterior e que agora traz resultados. Solicitou do
líder do governo, informações sobre a especialidade neurologia. Agradeceu a administração por
encaminhar os dados solicitados sobre a localização do novo CEI do bairro Santo Antonio. Comunicou
que esteve na tarde de hoje, junto com a vereadora Silvana, CONDIM e representantes da Secretaria de
Assistência Social, em Chapecó, na Polícia Militar para tratar da Rede Catarina de proteção a Mulher.
Vereador Agostinho José Jung parabenizou a Comunidade de Várzea RS, pelo centenário, local de
onde vieram a maioria das famílias que fundaram Pinhalzinho. Comunicou a conclusão das obras do
loteamento Primavera, parque, praça e iluminação, atendendo as indicações dos vereadores da casa.
Lembrou que a medida que as indicações vão sendo atendidas, traz as informações para a casa.
Lembrou que esteve em Brasilia acompanhando o prefeito, na época em que foram conquistadas as
pontes da defesa civil, citando que o modelo da licitação feita é novo e que uma empresa de Concórdia
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venceu a licitação e além da obra, está fazendo os projetos das quatro pontes. Parabenizou o vereador
José Alexandre pelo aniversário. Desejou bom proveito do espaço cedido para Associação Alemã.
Vereador Cesar José da Silva ponderou que nos trinta dias em que não esteve na casa, acompanhou
as sessões e observou que os assuntos que pipocaram nas redes sociais tiveram agilidade por parte do
governo em atender. Citou duas situações e afirmou que não é intenção da oposição usar da ferramenta
para resolver os problemas, mas se esta for a forma de dar agilidade, será levada em consideração. O
presidente informou que a sessão descentralizada na UNOESC não ocorrerá na próxima segunda feira e
usou do espaço para parabenizar o presidente da ACIP, Sr. Zagonel e sua equipe pela organização do
evento e afirmou que está se destacando na condução da entidade por ter uma postura neutra em
relação a política. Cumprimentou os vereadores pela conduta nas sessões afirmando que os embates
são necessários para o crescimento. Encerrou a sessão, convocando os senhores vereadores para a
sessão de vinte e sete de agosto as dezenove horas e, para constar, eu Aida da Silva lavrei a presente
ata que após lida e aprovada vai assinada pelos presidente e secretários da mesa diretora.

Ata 28ª Sessão Ordinária 2018
ATA Nº 0028 /2018
14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO - 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito às dezenove horas, nas dependências do
Auditório da Câmara de Vereadores de Pinhalzinho -SC, reuniram-se, os seguintes Senhores
Vereadores conforme registro no Livro de Presença: Agostinho José Jung, Carla Rosivone Dreyer Eckert,
Cesar José da Silva, Claudecir José Corradi, Clenio José Razera, Fabiana Paula Merigo, José Alexandre
de Souza, Leonir Luiz Bettanin, Pedro Steffens, Remi Antonio Sulzbacher e Sadi José Liston, sob a
Presidência do Senhor Vereador Sadi José Liston, o qual verificando haver número legal declarou aberta
a presente reunião. Em seguida submeteu a apreciação da ata da reunião anterior, a qual restou
aprovada por unanimidade. Na sequência solicitou do secretário da mesa, vereador Clênio José Razera,
a leitura do material de expediente que constou de: Expedientes oriundos do executivo: - Oficio
387/2018, resposta a questões de projetos; Oficio 388/2018 encaminhando Projeto de lei N.
23/2018; Ofício N. 390/2018, pedido de retificação de projeto de lei Complementar 09/2018; Oficio N.
395/2018, encaminhando documentos para publicação conforme Emenda a Lei Orgânica 06/2010, inciso
IV do art 53; Edital de convocação. 04/2018 de apresentação da LDO/2019. Expedientes oriundos
de diversos: Convite para participar do Café Palestra 28 de agosto 6:45 na ACIP. Programação:
Apresentação Unidos contra a corrupção - Observatório Social Dia Mundial da limpeza - GAMA,
remetente ACIP/CDL. Expedientes emitidos pela câmara: OFÍCIO Nº 0129/2018 ao executivo
encaminhando projetos aprovados; OFÍCIO Nº 0130/2018 ao executivo encaminhando indicação
aprovada. Expedientes apresentados pelos Vereadores: REQUERIMENTO Nº 0025/2018, do
vereador Agostinho José Jung, solicitando LICENÇA DE VEREADOR; INDICAÇÃO Nº 0067/2018 de
autoria do vereador Remi Antonio Sulzbacher propondo ao executivo que seja efetuada obra de
asfaltamento da Av. Mato Grosso, no bairro Divinéia. submetida a discussão, o autor afirmou que a Av.
Mato Grosso é uma via que contribui para desviar o trânsito das ruas do centro em direção a BR 282,
especialmente caminhões que saem da Cooperativa. Submetido a votação, restou aprovada por
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unanimidade.INDICAÇÃO Nº 0069/2018 de autoria do vereador Pedro Steffens que propõe ao
executivo seja realizada pintura de sinalização da Av. Belém entre a Rua Niteroi e Rua Santo Antonio.
Submetida a discussão, o autor justificou afirmando que o trecho da Av. Belém está praticamente sem
sinalização das laterais, onde sequer é possível identificar a forma de estacionamento e a via em função
de seu declive, propicia aumento da velocidade dos veículos, tornando-a perigosa, além do alto trefego
que possui. ^Vereador Agostinho José Jung afirmou que a pintura está sendo feita do centro para os
bairros e deve ser logo atendida a reivindicação. Submetido a votação, restou aprovada por
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0070/2018 de autoria do vereador Claudecir José Corradi propondo ao
executivo que seja realizada britagem de mais um terreno cedido para estacionamento.Submetida a
disucssão, o autor justificou que está disponível para o município terreno de 1.000m² na esquina entre a
Av. Porto Alegre e Rua Aracaju, de propriedade da família Bazzan para ser utilizado na ampliação de
estacionamentos para funcionários e comerciantes, conforme tratativas com a comissão de trânsito e o
governo municipal, na tentativa de amenizar a falta de estacionamento para os clientes do comércio e
prestadores de serviço de nossa cidade. Vereador Agostinho José Jung citou que trará um relatório
do que foi realizado e levará esta proposiçãso para se somar as demais. Submetido a votação, restou
aprovado por unanimidade. Encerrado o Expediente e havendo uma inscrição na Tribuna do Povo, o
presidente concedeu a palavra ao senhor Jean Marcus Salvador, assessor da pastoral da Juventude,
que relatou para os vereadores o trabalho e que culminou na Lei municipal 2.495/2016, que criou o
Conselho Municipal da Juventude de Pinhalzinho - CMJ - Pinhalzinho, órgão de representação da
população jovem, de caráter consultivo e deliberativo, fiscalizador e colaborador da política municipal de
atendimento aos direitos da juventude, vinculado à Administração Municipal e que deveria funcionar em
consonância com os Conselhos Estadual e Federal de Juventude, articulando-se com os mesmos se
necessário. Destacou que em 2015, aconteceram as conferências municipais, estaduais e nacional da
Juventude. Uma das propostas aprovadas e encaminhadas foi a participação dos jovens no debate e
elaboração de políticas públicas através de Conselho especifico da Juventude. Os jovens Pinhelenses
participaram deste processo realizando a conferencia municipal com participação expressiva de jovens e
entidades locais. Após, participaram da conferencia estadual e nacional com delegados
representantes. Em 2016, dando sequência nos trabalhos e sua organização, elaboraram um pré-projeto
para o Poder Executivo, que encaminhou para o legislativo com aprovação e a publicação da Lei 2.495
em 06/12/2016. Jean citou como exemplo da importância de o Conselho Municipal da Juventude atuar,
os editais de seleção de projetos de 2017, que por não termos o conselho atuando, Pinhalzinho não pode
participar com projetos na busca de recursos para trabalhar com a juventude local. Pediu que o Poder
Executivo d a atenção para a Lei que está em vigor e faça os encaminhamentos necessários para o
decreto de nomeação dos conselheiros efetivos e suplentes, para que o conselho possa iniciar os
trabalhos. Seu objetivo na tribuna é solicitar apoio do legislativo para que este Conselho seja nomeado.
O presidente concedeu a palavra aos vereadores para questionamentos. Todos os vereadores fizeram
uso da palavra em apoio a nomeação do conselho, fizeram perguntas que foram respondidas pelo orador
e considerações que constam na gravação da sessão disponível no site deste poder legislativo. O
presidente encerrou o momento tribuna do povo fazendo considerações acerca da importância de
viabilizar a participação da juventude.Na sequencia concedeu a palavra aos vereadores inscritos
para Breves comunicações, conforme Regimento Interno Art. 165 § 3º, por até sete minutos cada
orador. Vereador Pedro Steffens pediu ao líder do governo para que a administração municipal,
verifique a situação dos ônibus do transporte escolar. Relatou problemas enfrentados pelos alunos e pais
com os veículos que fazem o roteiro do transporte escolar. Destacou a preocupação dos pais com a
segurança de seus filhos já que é recorrente alguns problemas de manutenção em determinados
veículos. Concluiu lembrando que ao trazer este tema para debate no legislativo, não é no sentido de
reprimir ou pressionar, mas sim, de verificar a situação atual e sejam tomadas providencias que
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proporcionem melhorias neste serviço prestado, afinal são crianças e adolescentes que utilizam este
transporte. Vereadora Carla R. Dreyer Eckert, homenageou os psicólogos pela passagem do seu dia
(27/08). Lembrou que a profissão de psicólogo(a) foi reconhecida no Brasil há 56 anos, sendo mais de
321 mil profissionais. Destacou que está atuando nesta área há 23 anos, e que neste período a
categoria conseguiu avançar na organização e conquistas. Vereador Agostinho José Jung
parabenizou os psicólogos e corretores de imóveis pela passagem de seu dia (27/08). Informou aos
vereadores que as indicações para o Loteamento Primavera foram todas atendiparabenizou os
psicólogos e destacou as melhorias realizadas pelo governo municipal na praça do bairro Jardim
Maria Teresinha. Concluiu pedindo para a população ter paciência que aos poucos todos serão
atendidos.das, apesar da demora. Pediu paciência que aos poucos o governo municipal vai atender a
todos. Destacou que a administração municipal está fazendo melhorias e asfaltando as ruas e avenidas
da cidade, mas que é um trabalho lento devido a necessidade de em determinados locais, ter que
colocar a tubulação ou trocar por ser inadequada em seu diâmetro para o escoamento da água. Encerrou
informando que estão liberados os recursos da emenda parlamentar destinada ao asfaltamento de ruas
no bairro Santo Antônio. Vereador Cesar Jose da Silva pediu ao líder do governo atenção à praça do
Bairro Jardim Maria Teresinha, onde houve investimentos para a melhoria da academia de ginastica e
parque infantil com recursos do setor privado. Destacou que no local, ao lado da quadra de areia foi
construído um CRAS, e que a quadra de areia ao lado, está com o alambrado danificado e, quando as
crianças e jovens vão utilizar a quadra, tem problemas, pois a bola ao atingir a parede do CRAS, suja
deixando marcas. Solicitou que a administração faça melhorias na iluminação do local e a recuperação
do alambrado. Concluiu sua fala parabenizando os psicólogos e corretores de imóveis pela passagem do
seu dia (27/08), convidou todos para o café palestra (28/08) na ACIP com palestra do Observatório
Social e do GAMA que tratará sobre o “dia mundial de limpeza e coleta de resíduos”. Vereador José
Alexandre de Souza parabenizou os psicólogos e destacou as melhorias realizadas pelo governo
municipal na praça do bairro Jardim Maria Teresinha. Concluiu pedindo para a população ter paciência
que aos poucos todos serão atendidos. Encerradas as manifestações dos vereadores, o presidente deu
início a ORDEM DO DIA, submetendo a discussão e votação o Regime de urgência do PROJETO DE
LEI Nº 0023/2018 que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A EFETUAR A ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Executivo, o qual restou
aprovado por unanimidade. Em discussão e votação única o REQUERIMENTO Nº 0025/2018, pedido
de Licença do vereador Agostinho José Jung, o qual restou aprovado por unanimidade.
Em Primeira discussão PROJETO DE LEI Nº 0021/2018 que “DENOMINA RUAS E TRAVESSA DO
LOTEAMENTO DALLAGNOL E LOTEAMENTO BRUXEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria
do Poder Executivo. Vereador Leonir Luiz Bettanin, relator do projeto parabenizou a iniciativa das
homenagens, explicou a tramitação do projeto e declarou apoio. Vereador Pedro Steffens, autor da
indicação explicou o motivo das homenagens e agradeceu ao executivo por encaminhar o Projeto a esta
casa. Vereador Agostinho José Jung declarou apoio ao projeto e lembrou que a família Bruxel foi
quem possibilitou a implantação do Corpo de Bombeiros na sua sede atual, declarando assim que é
merecida homenagem. Submetido a votação, o projeto restou aprovado por unanimidade. Concluída a
matéria, o presidente informou que já encontra-se na pauta da próxima sessão a segunda votação do
Projeto de lei 21/2018 e demais matérias entrarão na pauta da ordem do dia após as reuniões de
comissões e, concedeu a palavra aos vereadores inscritos para EXPLICAÇÃO PESSOAL. Vereador
Remi Antonio Sulzbacher manifestou-se solicitando que sejam apontadas as melhorias do Loteamento
Primavera para que fique claro o que foi realizado e também apontou duas situações preocupantes: a
idade dos ônibus de transporte escolar, que tem tido muitos problemas de mecânica e a situação de
motoristas que fumam no interior dos veículos, dando mau exemplo aos estudantes transportados.
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Solicitou da vereadora Carla que esteve junto com o secretário da agricultura em visita a família Both
qual foi a solução que encontraram para o problema de acesso as propriedades. Vereador Agostinho
José Jung apresentou as melhoras realizadas no loteamento Primavera e afirmou que as melhorias
estão acontecendo, atendendo ao pedido dos vereadores e também das comunidades. Afirmou que
levará ao executivo a situação apresentada referente ao transporte escolar. Parabenizou a ACIP pela
atividade de destaque empresarial e comunicou a campanha do REFIS bem divulgada para alcançar a
todos. Vereador Pedro Steffens, reforçou a necessidade de verificar a situação do transporte pois
também recebeu notícias referente aos ônibus. Sobre as famílias homenageadas lembrou e citou a
prática de várias famílias pioneiras que doaram área de terra para as comunidades para construção de
obras para a comunidade com escola por exemplo. Finalizou solicitando que a comissão de trânsito
verifique a situação da travessia da Avenida Brasilia com a Av. Emanuel Klauck , que seguidamente
ocorrem acidentes. Vereadora Carla R. D. Eckert, respondeu a observação do vereador que a
antecedeu e informou que houve um comprometimento do secretário com a família, incluindo o serviço
na programação. Parabenizou os corretores e também ao vereador José Alexandre pela coragem,
simplicidade que são suas características. Vereador Clênio José Razera, iniciou homenageando os
corretores e psicólogos. Registrou o falecimento de Paixão Cortes, tradicionalista gaúcho, que deixou
marcas na cultura gaúcha e exemplo para todos nós. Solicitou ao presidente da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final o andamento da análise do Projeto de Lei que trata da contribuição de melhoria.
Vereador Claudecir José Corradi, cobrou informação sobre o resultado da final do campeonato de
futebol, e parabenizou todas as equipes que participaram do campeonato. Teceu consideração acerca do
atendimento da agricultura, citando a vereadora Carla que usou do espaço para explicar o que disse.
Finalizou cobrando da administração a programação da semana da pátria que não chegou até os
vereadores e criticou a antecipação das festividades do dia da independência. Vereadora Fabiana Paula
Merigo ponderou que há desconhecimento e preconceito em relação ao trabalho infantil, citando como e
quando é garantido o trabalho na infância e chamando a todos para ler e discutir sobre o tema. Sobre
transporte também citou que merece atenção o transporte da Linha navegantes e sugeriu que a exemplo
da administração passado, seja disponibilizado um servidor para acompanhar os roteiros e verificar
situações que no dia a dia não aparecem. voltou a cobrar informações acerca do serviço de neurologia e
finalizou perguntando ao líder do governo quais são as ruas do bairro Santo Antonio que serão
asfaltadas. Vereador Leonir Luiz Bettanin se pronunciou acerca do Regimento Interno, chamando
atenção para o espaço Tribuna do Povo, onde cabe ao vereador fazer perguntas sobre o assunto em
pauta e, o que vem ocorrendo é que são feitas considerações comentários que cabem apenas no espaço
das breves comunicações. Fez coro às considerações do vereador Clênio em relação ao gaúcho Paixão
Cortes. Em relação aos ônibus do trasporte escolar lembrou projeto de lei que passou nesta casa
limitando a idade dos ônibus e ponderou que talvez seja necessário discutir a situação que envolve
outras situações. Parabenizou também a todos os corretores e psicólogos, profissionais de muita
importância na comunidade. Finalizou citando comentário do secretário de saúde, que considerou bem
inoportuno em relação a depressão. O presidente fez suas considerações solicitando que os vereadores
observem o Regimento interno em relação a tribuna do povo. Também esclareceu a posição do
executivo em relação a mudança de data das comemorações da independência. Também informou os
resultados do campeonato e criticou a forma com que o diretor de esportes conduziu a entrega dos
trofeus, desprestigiando nitidamente o poder legislativo, representado pela presidência. Também citou
outros eventos em que representou o legislativo no ultimo final de semana, como a ACIP e Muaythay.
Finalizou relembrando a importância de participar da audiência pública da próxima sexta feira. Encerrou
a sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão de três de setembro as dezenove horas e,
para constar, eu Aida da Silva lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelos
presidente e secretários da mesa diretora.
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