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14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO - 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos dez 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: 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, Sadi José Liston e Silvana Maria Battisti
Bugnotto sob a Presidência do Senhor Vereador Sadi José Liston, o qual verificando haver número legal
declarou aberta a presente reunião. O presidente deu início aos trabalhos, submetendo a votação a ata
da 29ª Sessão Ordinária, realizada em 03 de setembro de 2018, a qual restou aprovada por
unanimidade. Na sequencia solicitou do secretário, vereador Clênio José Razera, a leitura do material
de expediente, que constou de Expedientes oriundos do executivo: Ofício N.413/2018 que
encaminha documentos para publicação conforme Emenda a Lei Orgânica 06/2010, inciso IV do art
53. Expedientes oriundos de diversos: Ofício N. 326/2018 encaminhado pela UVESC com resposta
do TJSC referente a Moção 4/2018, Convite para palestra beneficente. Tema: A estratégia do Marketing
digital, como elaborar e impulsionar seu empreendimento. Dia 14 de setembro 19:30 na ACIP; Convite
para Semana Farroupilha 2018 de 19 a 23 de setembro. Expedientes emitidos pela câmara: OFÍCIO
Nº 0132/2018 ao Executivo encaminhando indicações; OFÍCIO Nº 0133 a 137 /2018 Convocação de
suplentes. Expedientes apresentados pelos Vereadores: REQUERIMENTO Nº 0026/2018, de autoria
do vereador Leonir Luiz Bettanin, requerendo licença; INDICAÇÃO Nº 0074/2018 de autoria do
vereador José Alexandre de Souza que propõe que o município através da Secretaria e Obras e
Departamento de Meio Ambiente, estudem a viabilidade de implantar lixeiras coletivas, uma por quadra,
com separação de lixo orgânico e reciclável, iniciando pelo bairro Jardim Maria Terezinha. Submetida a
votação o autor justificou pelo fato de que é preciso abrigar o lixo que aguarda a coleta, de forma que
não molhe e nem possa ser acessado por animais que rasgam as embalagens. Da mesma forma que
sem as lixeiras coletivas o lixo se espalha mais facilmente e acaba por ser carregado pelas enxurradas.
Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. Encerrada a matéria do expediente, o
presidente concedeu a palavra aos vereadores inscritos para Breves Comunicações conforme Art. 165
§ 3º do Regimento Interno. Vereador José Alexandre de Souza, registrou sentimento de tristeza pelo
falecimento de José Ireno Matte, destacando sua vida como empresário, amigo, pai de família.
Verbalmente requereu, que a casa legislativa emita “Voto de Pesar” conforme prevê o regimento interno
da casa aos familiares. Em sua fala, relembrou a sua trajetória de vida, quando saiu da região nordeste
do Brasil, chegando em Pinhalzinho, seu primeiro emprego, o apoio que recebeu do Sr. Ireno para trazer
os seus familiares. Vereadora Silvana M. B. Bugnotto, falou sobre os resultados obtidos pelo município
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de Pinhalzinho no IDEB 2017. Índice que mede o Desenvolvimento da Educação Básica pelo Ministério
de Educação e divulgado nos últimos dias. Para conhecimento da população, afirmou que o IDEB foi
criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do
ensino, funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação
pela população, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. É calculado a partir
de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos
exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado
anualmente. As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios.
Destacou que a meta para Pinhalzinho era de 6.2 para os alunos de 4º e 5º ano, mas o resultado atingido
foi de 5.9. Já para o 8º e 9º ano, a meta era 6.1, e atingimos 4.8, desta forma ficamos abaixo da meta
prevista pelo Plano Municipal de Educação para 2017. Este resultado preocupa e providencias para
suprir a defasagem estão sendo discutidas e implantadas. Citou como exemplo o ensino integral e
turmas especiais de reforço. Lembrou que para obtermos melhora no índice, todos precisam participar,
dialogar, propor, fazer a sua parte. Vereadora Carla R. D. Eckert destacou a campanha “Setembro
Amarelo” que visa prevenir e conscientizar a população sobre a realidade do suicídio e mostrar que
existe prevenção em mais de 90% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Há quatro
anos a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina
(CFM), promove a campanha nacional Setembro Amarelo. O suicídio é considerado um problema de
saúde pública e mata 1 brasileiro a cada 45 minutos. Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos
por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Relatou o trabalho com os
grupos de pacientes e familiares pela Secretaria de Saúde e propôs que o município de Pinhalzinho
oficialize no calendário municipal o “Setembro Amarelo”, garantindo assim um trabalho contínuo. Afirmou
que o preconceito ainda é o maior problema, além da negação da doença e abandono do tratamento.
Concluiu sua fala propondo um projeto de arborização urbana para Pinhalzinho, evitando desta forma
que continuamente tenhamos que estar discutindo o corte de árvores nas avenidas e ruas. Também a
vinda do Professor Mita para expor o trabalho que vem realizando com grupos e academia itinerante aos
vereadores. Encerradas as manifestações dos vereadores o presidente deu início a ORDEM DO DIA
que constou de Matérias em redação final: 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, submetido a discussão o vereador Pedro
Steffens relembrou a importância dos homenageados para o desenvolvimento de nosso município e
agradeceu por sua identificação ter se tornado lei. Submetido a votação, restou aprovado por
unanimidade. 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 Poder Executivo, submetido a discussão e votação, restou aprovado por unanimidade. Matérias em
discussão única: REQUERIMENTO Nº 0026/2018 de autoria do vereador Leonir Luiz Bettanin
requerendo licença por trinta dias. Submetido a discussão, o autor justificou seu pedido. Submetido a
votação, restou aprovado por unanimidade. 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 Poder Executivo. Submetido a discussão e votação, restou aprovado por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 0025/2018 que “ALTERA A LEI 2.551/2018 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo. Submetido a discussão e votação, restou aprovado por
unanimidade. Matérias em segunda discussão: EMENDA ADITIVA Nº 0001/2018 ao Projeto de Lei
Complementar N. 11/2018 que Acrescenta ao Art. 19 do projeto, a revogação da Lei Complementar
149/2013, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CCJ). Submetida a discussão
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e votação, restou aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0011/2018 com
Emenda aditiva aprovada, que ESTABELECE DIRETRIZES PARA INSTITUIR A CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, de autoria do Poder Executivo. Submetida a discussão, o
vereador Leonir Luiz Bettanin teceu comentários acerca da tramitação nas comissões e relembrou que o
objetivo é melhorar a legislação em relação a cobrança de contribuição de melhoria evitando assim
ações judiciais. Vereador Clênio José Razera, solicitou, amparado no Regimento Interno a dispensa da
votação da redação final, visto que não houve mudanças redacionais. Submetido a votação, restou
aprovado por unanimidade e dispensada a Redação final. 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 e dispensada a redação final. Concluída a Ordem
do dia, o presidente comunicou que não há até o momento matéria para a ordem do dia da próxima
sessão e concedeu a a palavra aos vereadores para EXPLICAÇÃO PESSOAL, conforme Regimento
Interno Art. 171. Fizeram uso da palavra: Vereador José Alexandre de Souza que solicitou aprovação
de voto de pesar a família Matte pelo passamento de Ireno José Matte, empresário pinhalense, ex
vereador e ex presidente desta casa legislativa, lembrando sua trajetória na vida pública e privada. Teceu
considerações sobre sua própia história e a acolhida que teve da família Matte. Finalizou comentando os
fatos que vem ocorrendo neste período eleitoral e relacionou com comentários do vereador Claudecir na
ultima sessão. Também relatou visitas que realizou no final de semana afirmando que o município está
em franco desenvolvimento. Ainda agradeceu aos titulares Silvana e Agostinho pelo espaço cedido para
que exerça o mandato na defesa da comunidade. Vereador Clênio José Razera parabenizou a
comissão organizadora da festa do bairro Divinéia e informou o início das obras de ampliação do ginásio
do Bairro. Informou que houve na semana passada a situação do Hotel Both, que já está resolvida pois
havia pendencias em relação a CPA. Quanto ao transporte escolar pediu que quando houver casos
irregulares é para procurar a secretaria e informar pois é necessário resolver a todas as situações.
Informou que uma nova licitação deverá ocorrer em função da acessibilidade e idade dos veículos
utilizados no transporte. Finalizou se solidarizando com votos de pesar a família Matte. Vereador Remi
Antonio Sulzbacher também se solidarizou
com a família Matte pela perde do patriarca, empresário que muito contribuiu para sua formação, pois
também foi empregado da empresa. Sobre o período eleitoral falou da dificuldade de pedir voto para os
deputados pois a população está indignada diante do que a midia tem mostrado, e do comportamento de
politicos lá em Brasilia. No entanto, também comentou que a corrupção também está muito forte no
eleitor, por isso da dificuldade de eleger bons políticos. Vereador Fabiana Paula Merigo também se
manifestou acerca dos dados do IDEB e lamentou os resultados. Lembrou que é bom ouvir os
profissionais da educação e fazer investimentos. Também se manifestou acerca da coleta de lixo que
sempre é bom lembrar que as pessoas precisam fazer a sua parte na separação e na destinação,
observando o cronograma que deve ser divulgado permanentemente. Vereadora Silvana M. B.
Bugnotto, iniciou fazendo uma indicação verbal para que a Fundação Municipal de Esporte e Cultura
faça estudo de viabilidade para implantação de uma Banda Marcial no município, visto da importância e
necessidade. Sobre as questões do lixo demonstrou indignação com a necessidade de entidades terem
que fazer limpeza, enquanto se cada um fizesse sua parte nada desses problemas aconteceriam.
Informou que trouxe de viagem um modelo de lixeira que apresentou ao prefeito para avaliação e
implantação. Parabenizou o bairro Divinéia através da presidente pelo evento do dia sete. Também falou
do início do transporte coletivo na próxima semana e lembrou que no início deve haver
alguns transtornos que a medida que evoluir serão sanadas. Parabenizou a coordenação do Museu
Municipal pelo evento de aniversário, evento muito bem organizado. Vereador Cesar José da Silva
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referindo-se ao período eleitoral manifestou preocupação em relação ao discurso pronto de renovação.
Afirmou que sempre foi favorável a renovação a ponto de ser contra a reeleição, no entanto, renovar
colocando todos os políticos na mesma situação é equívoco, pois entende que a minoria precisa
realmente ser arrancada do poder pelas suas atitudes, mas que a maioria tem desempenhado suas
funções em todas as esferas com muita dignidade e responsabilidade. É preciso usar do acesso que se
tem as informações de forma a conhecer e acompanhar o desempenho dos políticos para poder separar
os corruptos daqueles que merecem ser votados. Afirmou que voto nulo e branco apenas servem manter
o que se tem de errado. Vereador Claudecir José Corradi fez coro ao sentimento de pesar
demonstrado pelo passamento do ex vereador e empresário Ireno José Matte. Fez pedido ao governo
para que atente a conclusão da obra no campo do Bairro Bela Vista para que este espaço esteja
disponível para o campeonato de futebol de campo que inicia no próximo dia 15 e que envolve mais de
300 atletas. Finalizou proponde que a Comissão de trânsito avalie o movimento do entroncamento da Av.
Brasilia com a Rio Branco e da Av. Brasilia com a Porto Alegre para a possibilidade de colocar semáforo
visto o movimento destes cruzamentos. Encerradas as manifestações, o presidente fez suas
considerações e voto de pesar a família Matte, e encerrou a sessão convocando os senhores
vereadores para a sessão de dezessete 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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