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Aos três dias do mês de setembro 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. Convidou a todos para ouvir/cantar o hino do município, conforme Resolução
03/2012. Na sequencia submeteu a apreciação a ata da reunião anterior, ata 28 realizada em 27 de
agosto de 2018, a qual restou aprovada por unanimidade. Solicitou do secretário da mesa, vereador
Clênio José Razera, que fizesse a leitura do material de expediente, o qual constou de: Expedientes
oriundos do executivo: Ofício N. 397/2018 encaminhando Projeto de Lei Complementar N.12/2018;
Ofício N. 401/2018 encaminhando Projeto de lei complementar 24/2018; Oficio N. 402/2018
encaminhando Projeto de Lei 25/2018; Ofício N. 400/2018 encaminhando documentos para publicação
conforme Emenda a Lei Orgânica 06/2010, inciso IV do art 53; Edital de convocação convocando
audiência pública para discutir melhorias no transporte escolar e suas legislações pertinentes;Oficio N.
409/2018 encaminhando publicação de Cartilha Municipal de leis de Incentivo a Agropecuária Gerando
Emprego e Renda; Oficio N. 410/2018 encaminhando documentos para publicação conforme Emenda a
Lei Orgânica 06/2010, inciso IV do art 53. Expedientes oriundos de diversos: Convite/divulgação
treinamento para manipuladores de alimentos para serviços de alimentação, agroindústrias e empresas
do ramo alimentício, remetente: ACIP. Expedientes emitidos pela câmara: OFÍCIO Nº 0131/2018 ao
Executivo encaminhando indicações aprovadas. Expedientes apresentados pelos
Vereadores: INDICAÇÃO Nº 0068/2018 de autoria do vereador Remi Antonio Sulzbacher que
propõe ao Executivo a poda corretiva ou substituição de árvores da Av. Recife no bairro Santo Antonio
entre as Ruas Fortaleza e Curitiba. Submetida a discussão, o autor justificou que a espécie cultivada no
canteiro central está muito ramificada, suas folhas entopem as calhas das residências e mancham os
veículos estacionados a sua sombra. Vereador Agostinho José Jung reforçou a necessidade de
providências e informou que algumas árvores já foram podadas em função da fiação de telefone por
exemplo. Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0071/2018 de autoria
da vereadora Fabiana Paula Merigo que propõe ao Executivo, seja providenciada instalação de
rotatória, no entroncamento da Rua Ceará com a Av. Espirito Santo e Av. Recife. Submetida a discussão,
a autora justificou devido ao entroncamento ser em diagonal e o movimento intenso de veículos e
pedestres, em função de ser acesso a loteamentos novos, escolas, salão paroquial, hospital e Unidade
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de saúde. Vereador Agostinho José Jung se comprometeu em defender a proposição junto a Comissão
de trânsito por reconher a necessidade da proposição. Submetida a votação, restou aprovada por
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0072/2018 de autoria do vereador Clenio José Razera, propõe ao
Secretario da Saúde que negocie com o HEMOSC, calendário de coleta de sangue dos doadores de
Pinhalzinho em nossa cidade. Submetida a discussão, o autor justificou pois as reservas de sangue para
atender demandas regionais, são coletadas através do HEMOSC em Chapecó. Existe muitas pessoas
que poderiam ser doadores, porém este deslocamento dificulta esta ação humanitária. Submetida a
votação, restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0073/2018 de autoria do
vereador Agostinho José Jung que propõe ao Executivo seja instalado junto a praça do lago, uma
placa iluminada, de identificação do nome do município, com o dizer "EU AMO PINHALZINHO".
Submetida a discussão, o autor justificou ser a pedido das pessoas que frequentam o espaço da praça.
Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. Finalizado o expediente, o presidente concedeu
a palavra aos vereadores inscritos em Breves comunicações. A Vereadora Fabiana Paula Merigo
destacou que o Museu que foi destruído pelo fogo, no domingo é uma instituição que completou 200
anos em junho deste ano e já foi residência de um rei e dois imperadores, possuía no acervo, cerca de
20 milhões de itens, que foram destruídos, entre fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte. A
reconstrução do prédio apenas preservará o referencial arquitetônico daquele monumento, mas jamais
os tesouros que compunham o seu acervo. Vereador Claudecir José Corradi, declarou sua indignação
as condições de manutenção estrutural do Museu Nacional, a falta de fiscalização, a omissão do setor
administrativo que permite ocorrer uma tragédia como está, lembrou que no setor privado a fiscalização,
os empresários e comerciantes são obrigados para poder atuar em seu ramo a atender a legislação com
uma serie de itens prevenindo este tipo de ocorrência. Vereadora Carla Eckert relatou que, após a
ultima sessão foi em busca de informações junto as secretarias, para verificar questões debatidas no
plenário. Cobrou dos colegas seriedade quanto aos temas abordados em plenário, ressaltou que erros
são humanos e acontecem, mas não são intencionais. Destacou que o transporte escolar no município
de Pinhalzinho historicamente teve problemas e que perduram, pediu para os colegas informar nomes,
rotas, dados dos problemas para que o Poder Executivo possa tomar providencias de forma mais
eficiente. Concluiu convidando a população Pinhalense a participar de audiência pública para tratar sobre
o tema, no dia próximo dia dezenove, no auditório da Câmara de Vereadores. Destacou também
a necessidade de o município definir variedades de árvores que possam ser plantadas nas vias públicas
sem a necessidade, de quando estas atingem determinado porte, serem retiradas do local. Quanto à
possibilidade de o Hemosc vir no município fazer a coleta de sangue conforme indicação do vereador
Clenio, informou que por outros momentos já houve tratativas no sentido de viabilizar a coleta, mas sem
sucesso. Vereador Leonir Luiz Bettanin além de abordar a questão do incêndio do Museu Nacional do
Rio de Janeiro e da visita do bispo Dom Odelir, destacou a vontade manifestada pela população
residente na região norte do município de Saudades, em se desmembrar do município de Saudades e
incorporar esta região ao município de Pinhalzinho. Destacou que a movimentação econômica agrícola
desta região em 2017 representou mais de R$ 76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais), conforme
dados oficiais, ressaltou que incorporando esta região ao município de Pinhalzinho, ampliará a nossa
extensão do eixo viário da BR 282, viabilizando novos distritos industriais. Vereador Agostinho José
Jung abordou a questão do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro e a visita do bispo Dom
Odelir, destacando que escola no bairro Jardim Maria Teresinha levará o nome de Dom José Gomes.
Fez um breve relato sobre o histórico dos bombeiros em nosso município, destacou a aquisição da área
para instalar quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Pinhalzinho (2ª/6ºBBM), a estruturação com
caminhões, ambulâncias e veículos. Ainda destacou a implantação do FUNREBOM para os munícipes, o
projeto de isenção aos aposentados desta taxa, do quão importante foi a contribuição da comunidade,
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hoje o FUNREBOM representa em valores algo em torno de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ano.
Vereador Cesar José da Silva parabenizou a equipe do Professor Marcelo Siqueira, que esteve
participando em Florianópolis, do 9º Festival de Dança, premiados com o segundo lugar na categoria
solo em danças urbanas. Também parabenizou professor e alunos da academia WSTim de Pinhalzinho,
que esteve participando da Copa Pato Branco na modalidade de Jiu-jitsu, alcançando vários prêmios em
diversas categorias. Encerradas as manifestações do vereadores, o presidente de início a ORDEM DO
DIA que constou das seguintes deliberações: Matérias em regime de urgência oriundas do Poder
Executivo: Submetido a discussão e votação o pedido de regime de urgência do PROJETO DE LEI Nº
0024/2018 que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A EFETUAR A ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do executivo, o qual restou aprovado
por unanimidade. Também submetido a discussão e aprovação do plenário, o Regime de urgência
do PROJETO DE LEI Nº 0025/2018 que “ALTERA A LEI 2.551/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”,
de autoria do Executivo, o qual restou aprovado por unanimidade. Na sequencia as Matérias em
discussão única: PROJETO DE LEI Nº 0023/2018 de autoria do executivo que “AUTORIZA O
CHEFE DO PODER EXECUTIVO A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Submetido a discussão, o presidente solicitou a leitura do parecer da
Comissão de Finanças, o qual foi lido e o presidente da Comissão, vereador Leonir Luiz Bettanin
esclareceu a matéria. Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. Matérias em segunda
discussão e votação: PROJETO DE LEI Nº 0021/2018, de autoria do executivo que “DENOMINA
RUAS E TRAVESSA DO LOTEAMENTO DALLAGNOL E LOTEAMENTO BRUXEL E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.” Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. Matérias em primeira
discussão: EMENDA ADITIVA Nº 0001/2018 ao Projeto de Lei N. 11/2018, lida e apresentada pelo
presidente da Comissão de legislação, Justiça e Redação Final, vereador Cesar José da Silva.
submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
0011/2018 que ESTABELECE DIRETRIZES PARA INSTITUIR A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS, de autoria do Poder Executivo, com Emenda aditiva aprovada. Submetido a
discussão, o vereador Cesar José da Silva leu o parecer da Comissão de Finanças, o qual obteve
parecer favorável a tramitação e explanou em detalhes a matéria. Vereador Leonir Luiz Bettanin
manifestou-se afirmando que toda obra que resultar em contribuição de melhoria será encaminhado
Projeto de lei Específico antes das execução. Submetido a votação, restou aprovado por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 0022/2018 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 e votação, restou aprovado por unanimidade. Encerrada a
Ordem do dia, o presidente comunicou que já se encontra na pauta da próxima sessão para segunda
discussão e votação: EMENDA ADITIVA Nº 0001/2018 ao Projeto de Lei N. 11/2018; PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 0011/2018 e PROJETO DE LEI Nº 0022/2018. Antes de encerrar concedeu a
palavra aos vereadores conforme ordem de inscrição para EXPLICAÇÃO PESSOAL. Vereador Leonir
Luiz Bettanin, solicitou que o Vereador Agostinho esclarecesse melhor sobre a isenção da taxa do
FUNREBOM dos idosos, pois a isenção é para o IPTU e não FUNREBOM, pois não tem isenção para
iluminação pública e FUNREBOM. Este esclarecimento é para não causar um problema na sociedade
com as informações passadas nesta casa. Vereador Clenio José Razera, agradeceu a presença do
Bispo Dom Adelir à nossa cidade, comparou o Bispo ao estilo do Papa Francisco, por sua simpatia,
confiança, paz e amabilidade. Agradeceu aos padres de nossa paroquia por servir a igreja e a sociedade
pinhalense. Agradeceu a oportunidade de poder ter convivido em um ambiente espiritual tão bom quanto
um seminário, onde conviveu por 6 anos. Lembrou quantas coisas importantes a igreja católica e as
demais igrejas fazem pela sociedade. Manifestou satisfação e alegria pela comemoração dos trinta anos
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do Centro de Memorias de Pinhalzinho, comemorado nesta data. Relembrou que já existia o resgate da
memória muito antes desta da data da Lei e sente muito orgulho de fazer parte deste projeto juntamente
com Professores Celso, Inês e Anita. Ainda no final de sua fala lamentou o ocorrido com o Museu no Rio
de Janeiro que foi tomado pelo fogo na noite anterior. Manifestou sua indignação com os recursos
repassados a muitos artistas pela Lei Rouanet enquanto museus estão abandonados. Vereador Remi
Antonio Sulzbacher Parabenizou a administração pelo belo evento da semana da pátria e a
apresentação da escola EMEB feita com perfeição. Parabenizou também a equipe de fanfara de
Cunhatai, um município tão pequeno, mas com uma organização grande. Comentou também não ser
favorável ao corte das arvores, mas também temos que levar em consideração o pedido dos munícipes.
Ressaltou também a importância da igreja na comunidade, afirmando que a Igreja católica perdeu muitos
fies depois que partiu para o lado político ao invés de se preocupar com a parte social. Relatou ainda que
o Secretario Fabricio afirmou que não sabia da situação ruim do transporte escolar. Disse que costuma ir
in loco verificar a situação, e só comentou sobre o transporte, pegando o gancho de outro vereador que
havia constatado a situação precária. Vereadora Fabiana Paula Merigo Parabenizou a Igreja católica,
que nas palavras do Papa Francisco a igreja sai de seus espaços e vai em busca de seus fiéis. Relatou
que ouvindo as palavras de Dom Adelir do quanto ainda temos que avançar na questão da desigualdade
e de injustiça social, e a conversa com o Bispo juntamente com o Prefeito Cena sobre estes assuntos
nos sinaliza o quanto os vereadores nesta casa de lei devem olhar para os projetos com olhar de quem
busca o bem da coletividade. Sobre o transporte escolar relatou que recebeu fotos da situação dos
ônibus e encaminhou para o Secretário da Educação, confirmando que o Secretario tinha a informação
do estado precário do transporte. Informou o líder do governo que no Bairro Santo Antonio, Loteamento
Floss, os canteiros estão abandonados, o capim está alto, não há arborização, e comunicou que fará
uma indicação escrita para encaminhar. Relatou a indignação dos moradores devido a poda química,
onde além de matar as ervas daninhas acabou mantando as flores e a grama no terreno dos moradores.
Pediu mais cuidado neste procedimento. Lembrou os vereadores da importância da participação de
todos na audiência pública sobre o transporte escolar que abrange o zoneamento, novo centro de ensino
e tudo está ligado ao transporte. Parabenizou a equipe de patinação que foi a Bom Jesus do Oeste e
trouxe varias medalhas para nossa cidade. Parabenizou o desfile de 7 de setembro e ressaltou que
gostaria muito que a disciplina estivesse também em sala de aula. Vereador Claudecir José Corradi
Ressaltou a isenção de taxa de contribuição de melhorias nas áreas de interesse social. Manifestou-se
indignado com o fato do incêndio do Museu, pois se tinha tantos problemas deveria ter sido interditado,
pois o poder publico deveria ser exemplo. Citou que em nossa cidade tem órgãos federais, estaduais e
municipais sem acessibilidade, porém qualquer estabelecimento privado que não conseguiu se adequar
poderá fechar as portas. Vereadora Carla R. Dreyer Eckert Parabenizou Fabricio Fontana pela
coragem de manter o desfile dia primeiro de setembro mesmo com tempo chuvoso, o que não foi uma
decisão fácil. Também parabenizou pela beleza do desfile. Parabenizou também o Secretário Fabricio,
pela audiência pública do transporte escolar marcada, e relata a importância das audiências, afirmando
que a população deve comparecer e discutir, pois são assuntos muito importantes, e que muitas vezes
as pessoas não participam e depois reclamam. Devem participar na audiência, momento de opinar, e
saber a forma que vai funcionar. Parabenizou o Secretario Honorino, pois já fazem 90 dias que não é
acionado o plantão para puxar caminhão nos finais de semana, isso se dá graças a mudanças de
bueiros, desvios da água e as melhores condições das estradas. Vereador Agostinho José Jung
esclareceu sua manifestação em relação a isenção do IPTU e FUNREBOM. Falou também sobre o
projeto de lei que entrou na casa pedindo que todos os vereadores aprovem o projeto que visa a extinção
da cobrança Ressaltou ainda que com as taxas cobradas do comércio no ano que vem, o poder publico
consegue manter os bombeiros em Pinhalzinho. Parabenizou o Tenente Brandão pela honraria de
Tenente para Capitão. Anunciou o evento das missões que irá acontecer em 2019 em Pinhalzinho tendo
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como expectativa de reunir 25 mil pessoas. Em resposta ao questionamento da semana anterior,
comunicou ao vereador Pedro que não será possível a troca de local da estrada conforme sua indicação
escrita ao Executivo. Sobre o neurologista foram atendimentos em 2017, 93 pacientes pelo CIS-AMOSC
e 33 no Hospital Regional. Em 2018 foram 30 pelo CIS-AMOSC e 31 no Hospital Regional. Para o
próximo mês serão 13 pelo CIS-AMOSC e 13 no Hospital Regional. Anunciou que acontecerá na
EFACIP a FEMAQ – Feira de Maquinas, nos dias 02 a 04 de outubro. Finalizou informando que no mês
de setembro começam os trabalhos de asfaltamento na Linha Salete e Linha São Paulo. Anunciou
também a publicação o Edital do concurso público e do processo seletivo. O presidente, vereador Sadi
José Liston em suas considerações parabenizou a administração pelo desfile de primeiro de setembro.
Também comentou sobre a obra da escola que levará o nome do bispo Dom José Gomes, da
contribuição que a mitra fez para o município e da importância da obra para o município. Convocou os
senhores vereadores para a sessão de dez 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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