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ATA Nº 0031/2018
14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO - 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos dezessete 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, Márcio
Carlos Galiazzi, 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. Dando início aos trabalhos, o presidente convocou o suplente de
vereador Márcio Carlos Galiazzi (PT) para tomar posse e tomar assento a mesa de trabalhos. Na
sequencia submeteu a votação a ata da reunião da Sessão ordinária realizada em 10 de setembro de
2018, a qual restou aprovada por unanimidade. Concedeu a palavra ao secretário da mesa diretora,
vereador Clênio José Razera para fazer a leitura da matéria do expediente, o qual constou
de: Expedientes oriundos do executivo: Oficio N. 415/2018 que encaminha PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 0013/2018 que “ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 024/1998 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”; Oficio N. 423/2018 que encaminha PROJETO DE LEI Nº 0026/2018 que DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DO GRUPO INTEGRADO DE AÇÕES COORDENADAS, NA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS; Oficio N. 422/2018 que encaminha documentos para publicação conforme Emenda a
Lei Orgânica 06/2010, inciso IV do art 53; Ofício N. 414/2018 com Complementação de informações ao
Projeto de Lei Complementar 9/2018; Ofício N. 418/2018; Convite e para o ato de inicio do transporte
coletivo público que acontece no dia 16/09/2018 as 10 horas em frente a prefeitura. Expedientes
emitidos pela câmara: Ofício N. 139/2018 ao executivo encaminhando projetos
aprovados. Expedientes apresentados pelos Vereadores: REQUERIMENTO Nº 0027/2018 de autoria
da vereadora Silvana M. B. Bugnotto e do vereador Clênio José Razera propondo convite a Empresa
Serpil para fazer uso da Tribuna do Povo e discorrer sobre prêmio recebido; INDICAÇÃO Nº 0077/2018
de autoria da vereadora Fabiana Paula Merigo propondo ao Executivo que seja providenciada limpeza
e jardinagem dos canteiros centrais das ruas do Loteamento Floss, no Bairro Santo Antonio. Submetida a
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discussão, a proponente justificou afirmando se tratar de um loteamento novo, no entanto bastante
habitado e que ainda não recebeu ajardinamento. Há nos canteiros com muita vegetação "ervas
daninhas" que tem se tornado criadouros de roedores e esconderijo para lixo que acumula água,
tornando-se possíveis foco de mosquitos. Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade.
INDICAÇÃO Nº 0078/2018 de autoria da vereadora Silvana Maria Battisti Bugnotto propondo ao
Executivo que seja encaminhado ao departamento de cultura pedido de estudo de viabilidade para criar
Banda Marcial Municipal. Submetido a discussão a proponente justificou por tratar-se de uma atividade
cultural, que pode envolver adolescentes, jovens e adultos com habilidades musicais ou gosto pelos
instrumentos musicais, em uma atividade apreciada pela população, como foram as demostrações no
desfile da semana da Pátria. Também para atender a demanda em funções dos diversos eventos
realizados pelo Poder Público, onde apresentações são muito solicitadas e que contribuem para
fortalecer a desenvoltura dos músicos a assim o município fomentar mais esta atividade cultural.
Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. Encerrada a matéria do expediente, o
presidente concedeu a palavra aos vereadores inscritos para Breves comunicações. Fizeram uso da
palavra: Vereadora Silvana Maria Batistti Bugnotto destacou a importância do momento que estamos
vivendo, o período eleitoral, sendo que, em menos de vinte dias, a população brasileira, deverá
comparecer as urnas para exercer o direito e obrigação do voto, elegendo parlamentares que atuarão no
executivo e legislativo estadual e federal, formulando e aprovando projetos que interferem diretamente na
vida de todos. Afirmou que muitos eleitores se manifestam dizendo estarem descrentes das
representações politicas e declaram seu voto em branco ou nulo como forma de protesto aos atos de
corrupção de muitos políticos. Destacou a importância de todos fazermos o exercício de acompanhar e
conhecer os candidatos, analisar suas propostas, seu histórico de atuação na vida política, fazer a
escolha, votar, e após acompanhar os mandatos, cobrar o cumprimento do que fora prometido na
campanha eleitoral. Concluiu ressaltando que não é hora de omitir-se, é hora de participar e ajudar a
melhorar nosso país. Se o país é de todos nós, então a politica também tem que ser. Vereadora
Fabiana Paula Merigo que relatou as alterações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação na
rede municipal de educação infantil. Lembrou que havia um compromisso do Secretário de Educação em
promover o debate das alterações com os pais, professores e profissionais que atuam no setor, para
posterior implantação de alterações. Lamentou “infelizmente não foi o que aconteceu, todos foram
comunicados das alterações e as mudanças implantadas sem o diálogo com a comunidade”. Destacou
que o governo municipal tem autonomia de gestão sobre o tema independentemente da posição dos
parlamentares do legislativo, mas manifestou preocupação com a situação dos pais que precisarão se
deslocar a distancias maiores, para levar seus filhos à escola, mães que trabalham e tem horários a
cumprir, nem todos tem um veículo disponível para o transporte da criança. A questão dos professores e
servidores municipais que atuam hoje em escolas que fecharão e terão que ser relocados em outros
locais de trabalho. Ressaltou a importância da comunidade Pinhalense participar da audiência pública
que acontece nesta quarta-feira (19) às 18h15min, na Câmara de Vereadores, para debater o transporte
escolar, matriculas e zoneamento. Toda a população está convidada a participar e contribuir no
debate. Vereadora Carla R. Dreyer Eckert destacou o transporte coletivo de passageiros de Pinhalzinho
que iniciou as atividades neste domingo (16), com 05 ônibus que farão os trajetos pelo município até as
escolas, faculdades e empresas. A empresa é a Trans’Kinho, responsável pelo transporte coletivo,
vencedora da licitação. Enfatizou que “o transporte coletivo em Pinhalzinho é um sonho que virou
realidade”, um projeto de longa data, que foi sendo construído com a comunidade Pinhalense, com
muitos colaboradores. Convidou a comunidade Pinhalense a participar das atividades que serão
desenvolvidas nos meses de outubro e novembro pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao
“outubro rosa e novembro azul”, parabenizou a rede feminina pelo belo trabalho que desenvolve no
combate ao câncer e o sucesso do jantar realizado no último sábado. Concluiu sua fala, convidando a
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população a participar da audiência pública, na quarta-feira dia 19/09, para debater o transporte escolar,
matriculas e zoneamento. Destacou que a Secretaria Municipal de Educação está implantando
mudanças no Sistema Municipal de Educação Infantil, afirmou que sempre que há mudanças geram
desconforto, mas ao longo do período as adequações necessárias serão feitas no intuito de melhor
atender a população.Encerradas as manifestações, o presidente deu início a ORDEM DO DIA que
constou de: Matérias em discussão única REQUERIMENTO Nº 0027/2018 de autoria dos
vereadores Silvana Maria Battisti Bugnotto e Clênio José Razera propondo convite a empresa Serpil
para fazer uso da Tribuna do Povo e explanar sobre projeto de educação desenvolvido pela empresa e
premiado pelo sistema S de Santa Catarina em 2018. Submetido a discussão e votação, a proponente
justificou a importância do trabalho desenvolvido pela empresa e a necessidade de valorizar a ação.
Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. Sem mais matérias, o presidente informou não
haver matéria ainda para a próxima sessão e deu início a EXPLICAÇÃO PESSOAL, conforme
Regimento Interno, Art. 171, concedendo a palavra aos vereadores inscritos. Vereador José Alexandre
de Souza parabenizou os idosos pela atividade de final de semana e parabenizou a administração pelo
início do transporte urbano. Também justificou a necessidade da gestão de implantar mudanças no
atendimento da educação infantil e por isso o remanejamento de turmas e alunos. Finalizou lembrando
que no período eleitoral é o momento para tomar decisões e escolher um bom representante. Vereador
Remi Antonio Sulzbacher também falou do momento político e da importância de sensibilizar as
pessoas para votar. A corrupção instalada no país é praticada por uma parcela pequena dos políticos,
mas a mídia generaliza e as pessoas mal informada colocam todos na mesma balança. Solicitou da
liderança do governo na casa, para que verifique a situação do contrato de locação do ginásio do Inter
para atender a demanda da Escola Pedro Simon, pois segundo informações, o ambiente fica escuro e
não é permitido ligar a luz. Finalizou declarando apoio a proposição de criação de banda municipal e se
colocou a disposição para fazer parte. Finalizou falando novamente da necessidade do atendimento em
Pinhalzinho das chamadas para o 193 dos bombeiros. Vereadora Fabiana Paula Merigo reforçou sua
manifestação da tribuna acerca da participação da população nas discussões sobre políticas públicas.
Solicitou da liderança do governo providências em relação a obra parada de passeios na Rua Fortaleza
bairro Santo Antonio e informações acerca da continuidade. Elogiou a Associação Feminina de futebol
pela retomada das atividades do futebol feminino, presidido hoje pela servidora da casa Vania M. Batistti
e da professora Caroline Pereira que tem por objetivo voltar aos tempos das barcelonas de saia. Sobre
política lembrou da importância de cada um assumir sua posição política e mostrar que tem uma conduta
diferente daquela dos maus representantes. Finalizou lembrando que o transporte coletivo do município
nasceu de uma audiência pública do Plano Diretor, quando a população elegeu como prioridade. Isso
mostra a importância da participação da comunidade e por isso é defensora de quanto mais a população
participa das decisões, mais acertivas elas são. Vereador Marcio Carlos Galiazzi agradeceu a
possibilidade de assumir uma cadeira no legislativo, primeiramente a Deus, aos seus familiares, seus
eleitores, vereador Leonir Luiz Bettanin por licenciar-se oportunizando espaço e em especial a seu
partido, o PT, que lhe confiou a missão. Vereador Clênio José Razera desejou boas vindas ao suplente
Márcio incentivando-o a experienciar o legislativo e trazer as demandas da comunidade. Parabenizou as
pessoas envolvidas na implantação do transporte coletivo e aposta no sucesso. Reforçou o convite para
a audiência sobre transporte escolar na próxima quarta feira, momento importante para conhecer a
legislação. Parabenizou o grupo de idosos do bairro Jardim Maria Terezinha pelas festividades e
enalteceu as politicas públicas de atendimento aos idosos. Parabenizou os clubes de serviço e o GAMA
pela atividade do dia mundial da limpeza e criticou a atitude da população que transfere sua
responsabilidade para os outros. Finalizou afirmando que na próxima sessão apresentará pedido para
que o Secretário Municipal de Educação venha a esta casa para explanar sobre o que vai ocorrer com a
educação infantil nesta nova proposta de trabalho. Vereador Pedro Steffens comentou que a população
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quer renovação na política acreditando que vai resolver o problema, mas precisa separar os bons dos
maus políticos. Afirmou que a população não sabe o que tem feito os deputados para a região e o
município. Lembrou que as pessoas cobram muito, mas tem se dedicado pouco para fazer a sua parte,
quer no cuidado com o lixo ou na participação da comunidade. Vereadora Silvana M. B.
Bugnotto também cumprimentou o suplente Márcio e se colocou a disposição para contribuir.
Parabenizou a Rede Feminina por mais um evento de sucesso e divulgou parte da programação do
outubro rosa, onde a secretaria de saúde e também a Rede Feminina estão envolvidas. Comentou sobre
o dia mundial da limpeza. Lamentou que muito poucos municípios participaram desta atividade,
coordenada pelo GAMA. Lamentou pela situação encontrada nos locais que receberam a ação e pela
indiferença da população ao ver entidades, clubes de serviço limpando espaços que elas não cuidam.
Afirmou que isso também perpassa pela educação. Convidou a todos para participar da sessão da
próxima semana quando o ex atleta Yan Razera, usando da tribuna contará sua trajetória no esporte.
Finalizou parabenizando pela organização das atividades dos idosos do bairro Jardim Maria Terezinha e
comentou acerca do transporte coletivo, lembrando indicações e reuniões feitas a muito tempo, retomada
na gestão passada e concluída nesta. Cabe aos vereadores divulgar e orientar a população para que
tenha espírito de coletividade. O presidente fez suas considerações parabenizando a Rede Feminina
pelo trabalho e dedicação. Também cumprimentou os organizadores da atividade de domingo entre os
moradores do loteamento Primavera e os idosos do bairro Jardim Maria Terezinha. Cumprimentou o
prefeito por dar continuidade ao projeto da administração passada do transporte coletivo. Sobre o
momento político afirmou que a população não se vê partícipe da política e cabe as lideranças locais,
que tem crédito com a comunidade, usar de paciência e diáolgo para mostrar a importância de participar
em todas as etapas. Encerrou a sessão, e convocou os senhores vereadores para a sessão de vinte e
quatro 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.

Ata 32ª sessão ordinária 2018
ATA Nº 32/2018
14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO - 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e quatro 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 R. D. Eckert, Cesar José da Silva, Claudecir
José Corradi, Clenio José Razera, Fabiana Paula Merigo, José Alexandre de Souza, Márcio Carlos
Galiazzi, Pedro Steffens, Remi Antonio Sulzbacher, Sadi José Liston e Silvana Maria Battisti
Bugnotto sob a Presidência do Senhor Sadi José Liston, o qual verificando haver número legal declarou
aberta a presente reunião. Submeteu a apreciação e votação a ata da 31ª sessão ordinária 2018,
realizada em 17 de setembro de 2018, a qual restou aprovada por unanimidade. Na sequencia solicitou
do segundo secretário, vereador Clênio José Razera a Leitura da matéria do expediente que constou
de Expedientes oriundos do executivo: Oficio N. 426/2018 que encaminha documentos para
publicação conforme Emenda a Lei Orgânica 06/2010, inciso IV do art 53; Ofico n. 427/2018 Convite
lançamento cartilha Fragmentos da memória 01/10/2018 17 hs - auditório da câmara de
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vereadores; Convite da Secretaria Municipal de Educação e grupo de voluntários da Aurora e Fundação
Auri Bodanese convidam para inauguração do Jardim sensorial no CEIM João Trichez dia 05/10/2018, 15
hs; Convite Matiné do dia do Idoso 29/09/2018 no CTG Porteira da Pinhal. Expedientes apresentados
pelos Vereadores: REQUERIMENTO Nº 0028/2018 de autoria do vereador Clenio José Razera devida
aprovação para que seja convocado o Sr Fabrício Fontana, Secretario Municipal de Educação (a seu
critério trazer a Diretoria da pasta), para prestar esclarecimento sobre procedimentos pedagógicos e
administrativos que estão sendo implantados especialmente no maternal e pré escola, a partir do ano
letivo de 2019. Como sugestão, esta convocação seja feita para p dia 22 de outubro de
2018; INDICAÇÃO Nº 79/2018 de autoria do vereador José Alexandre de Souza que propõe ao
Executivo que o valor das premiações do campeonato municipal de fubebol de campo sejam
reajustados. Submetida a discussão, o autor defendeu que o campeonato municipal de futebol de campo
nas categorias Ouro, prata e veteranos premia o campeão, vice-campeão e terceiro lugar com valores
em dinheiro, além do troféu e demais premiações. O valor está defasado a algum tempo e nossa
proposição é para que haja reajuste destes valores, a fim de incentivar a participação no esporte.
Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0080/2018 de autoria do
vereador Remi Antonio Sulzbacher que propõe ao Executivo seja viabilizado, com a urgência
possível, junto ao imóvel do município, situado entre a Unidade Básica de Saúde Irmã Hildegard Karling
e o Centro de Educação Infantil João Trichez, uma academia de ginástica. Submetida a discussão, o
autor justificou afirmando que a importância da atividade física para manutenção e promoção da saúde e
melhoria da qualidade de vida da população. Também por tratar-se de um espaço que está disponível,
ao lado da unidade de saúde que já pode utilizar desenvolvendo atividades com grupos, e para uso da
população em geral que reside nos altos do bairro Divinéia. Submetida a votação, restou aprovada por
unanimidade. Encerrada a matéria do expediente o presidente deu início a Tribuna do Povo conforme
Resolução 03/2011, por requerimento da vereadora Silvana M. B. Bugnotto, aprovado por unanimidde,
convidando para fazer uso da palavra o senhor Yan Cleiton de Lima Razera, atleta de destaque no
futebol brasileiro que iniciou sua apresentação agradecendo a vereadora proponente do requerimento
e relembrou o início de sua trajetória no esporte, do Brasileiro de Seleções sediado por Pinhalzinho,
quando foi destaque e o treinador da Seleção Paranaense o indicou para o Clube Regatas Vasco da
Gama, aos 13 anos de idade. Relatou que na sua primeira viagem ao Rio de Janeiro, seus pais não
puderam acompanha-lo, pois seu pai tomara posse como Prefeito de Pinhalzinho, e que neste momento,
Sergio Rosett, o acompanhou e permaneceu junto a ele até a definição de sua situação, quando então,
foi escalado para atuar no Brasileiro de Clubes, sendo sua primeira atuação profissional. Destacou sua
passagem por vários Clubes brasileiros, como Vasco da Gama, Internacional, Grêmio, Fluminense e a
Seleção Brasileira. Falou das dificuldades, desafios e superação, da força de vontade necessária todos
os dias para vencer. Quanto ao futuro, Yan declarou que permanecerá atuando no esporte. Agradeceu
todos que o apoiaram e contribuíram em sua jornada, dentre os citados, agradeceu em especial a família
e principalmente seu pai Clênio, por sempre apoiá-lo incondicionalmente em suas decisões. A vereadora
Silvana, proponente do requerimento para a participação do Yan na Tribuna do Povo, destacou o orgulho
e o reconhecimento da população Pinhalense pela trajetória de Yan, “pois ninguém chegou tão longe no
esporte, levou Pinhalzinho para conhecimento nacional e fez um excelente trabalho”. A vereadora
Silvana propôs e os vereadores aprovaram por unanimidade o “VOTO DE LOUVOR” homenageando e
registrando o reconhecimento ao cidadão Pinhalense Yan Cleiton de Lima Razera. Ainda juntamente
com os familiares organizou uma exposição de materiais (camisas, fotos, medalhas..) na Câmara de
Vereadores para a visitação do público até dia vinte e sete de setembro. Os vereadores perguntaram
sobre os times por onde passou, as dificuldades de iniciar a carreira tão jovem, as lesões, os gols
marcantes, a convocação para a seleção brasileira, o futuro no esporte e a mensagem que deixa para os
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amadores do esporte e as crianças. Yan respondeu a tudo com segurança e emoção, concluindo cm
considerações de motivação e incentivo a quem gosta do esporte. Concluído o expediente da tribuna, o
presidente deu início a ORDEM DO DIA a qual constou apenas de Matérias em discussão única, onde
foi submetido a discussão e votação o REQUERIMENTO Nº 0028/2018, de autoria do vereador Clenio
José Razera, apresentado no expediente. Na discussão o autor justificou a importância de trazer a casa
os esclarecimentos acerca das mudanças na educação. O presidente manifestou a preocupação com as
mudanças na logística de educação infantil. Vereadora Silvana M. B. Bugnotto reforçou a necessidade
do secretário estar na casa, justamente para esclarecer as mudanças que estão sendo planejadas a
meses com toda equipe de gestão. Afirmou que toda mudança causa transtornos mas vão se ajustando
e a qualidade deverá superar as dificuldades. Vereadora Carla R. D. Eckert afirmou que é uma
mudança e isto sempre assusta. Em algum momento os filhos separam-se em escolas diferentes e isso
visa a qualidade da educação. Vereador Claudecir José Corradi concordou com a necessidade de
receber o secretário para esclarecer pois a população cobra explicações e afirma que para defender o
poder público seria necessário que o Poder Legislativo estivesse em primeiro lugar informado sobre
propostas de mudanças se é intenção do governo que seja defendido. Submetida a votação, restou
aprovado por unanimidade. Encerrada a Ordem do dia, o presidente afirmou que não há matéria para a
pauta da próxima sessão até o momento e deu início a EXPLICAÇÃO PESSOAL dos vereadores
conforme o Regimento Interno Art. 171. Vereador Cesar José da Silva Fez um pedido ao vice-prefeito
e integrante da comissão da transito que estava presente à sessão para que a Rua Wilibaldo Erthel no
Loteamento Hípica, que liga a Rua Amália Werlang, sentido linha Tiradentes, atualmente não é
preferencial, mas é uma via asfaltada e de transito rápido que se torne preferencial, a exemplo de tantas
outras que após serem asfaltadas tornaram-se preferenciais. Parabenizou Lucas Gabriela Bitencurt pela
participação do campeonato regional de Muay tay que aconteceu em Pinhalzinho no ultimo dia 28 de
agosto, onde se tornou campeã na categoria peso leve. Vereador Claudecir José Corradi alertou que a
premiação do campeonato municipal de 2018 foi cobrada dos próprios clubes, e não da administração,
rebatendo a fala do vereador que lhe antecedeu. Reforçou a indicação feita pelo vereador Remi de fazer
uma academia a ar livre no Bairro Divinéia, pedido que já foi feito a mais de 90 dias por ele, porém ate o
momento nenhuma providencia foi tomada. Parabenizou o atendimento que teve na Secretaria da Saúde
pelo Secretario Elmo e Diretor Cleomar. Vereadora Carla R. Dreyer Eckert cumprimentou a todos os
presentes e principalmente toda a família do Yan Razera, parabenizou pela garra em toda sua trajetória
no esporte, lembrando que não se pode desistir quando se tem um sonho, e no esporte ainda mais, pois
não é fácil sair de casa ainda adolescente. Agradeceu por Yan levar o nome de Pinhalzinho para todo o
Brasil e fora dele. Lembrou e parabenizou os organizadores dos eventos da ultima semana: Semana
Farroupilha, o evento na Praça promovido pelo CONDE e demais parceiros, e relatou a importância de
vivenciar como é a vida de um deficiente na pratica. Lembrou que juntamente com esta atividade foi
realizado o segundo Pic nic Cultural e o Bem me Quer com a parceria dos clubes de serviços.
Parabenizou as Escolas Marcolino e Objetivo, seus professores e alunos pela participação no Festival
Microrregional de danças escolares que aconteceu em Saudades e que resultou em vários troféus para
nossa cidade. Vereadora Fabiana Paula Merigo manifestou-se sobre o requerimento votado e sobre as
mudanças na educação, lembrando que é papel do vereador fiscalizar o que é licito, as politicas publicas
e que ainda tem tempo de avaliar se vai dar certo, e alerta que a comunidade e os vereadores não foram
consultados sobre as mudanças que mexem com a vida dos pais. Afirmou que trazer o secretário na
tribuna ajuda nos questionamentos mas, as matriculas já foram efetivadas e faltou clareza nas
informações para as famílias e esta discussão com a comunidade escolar. Lembrou que o CEIM Amigo
da Infância não vai mais existir, os CEIs Gente feliz I e II vão ser alocados para a EFACIP somente
trocaram de prédio, é esta a informação que deve ser repassada para os pais e não esconder esta
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informação dos pais. Então é bom que o Secretario venha para esclarecer duvidas mas como as
matriculas já estão efetivadas não tem mais o que fazer. Parabenizou a administração pelo parque
instalado na Praça do Lago, que muitas crianças brincaram já no final de semana e ficou muito bom.
Lembrou que a ciclovia não está sendo respeitada, ela esta liberada para uso de veículos de segunda a
sexta feira durante o dia, e não está sendo respeitado, pois nos finais de semana muitos veículos
estacionam na ciclovia, impedindo os ciclistas e gerando tumulto no passeio onde as pessoas usam para
caminhadas. Alertou para a importância da presença das pessoas nas audiências publicas e nesta ultima
sobre o transporte escolar faltou a presença dos pais, que são as pessoas interessadas nestas
mudanças. Vereador Clenio José Razera agradeceu a presença de todos os presentes, relatou a
dificuldade de entregar um menino de 13 anos para o mundo, para realizar um sonho. Foram muitas
lagrimas da família toda, mas a determinação fez com que ele buscasse aquilo que ele desejava para a
vida dele. Pinhalzinho não tem ideia de quando o nome do Yan teve importância na visibilidade de
Pinhalzinho. Agradeceu a vereadora Silvana pela bela surpresa de requerer a tribuna do Povo para Yan.
Pinhalzinho pode ter orgulho pelo jogador, pelo homem e pelo cidadão que é o Yan. Referente a
convocação do Secretário Fabricio, relatou que para algumas mudanças tem que ter coragem, e lembrou
que Pinhalzinho não tem mais de 1 km de distância entre as escolas, e que no máximo vai tirar do
conforto algumas famílias. Citou a lei federal que determina que a partir de 3 km o aluno tem direito a
transporte escolar e que o município já está elaborando projeto de lei para encaminhar para Câmara que
terá direito a partir de 1 km. Vereador Remi Antonio Sulzbacher aproveitou a presença de
representantes da administração para parabenizar a instalação do novo parque na Praça do Lago,
parque este que já estava velho e com risco de machucar as crianças e ainda sugeriu fazer de concreto
ou paver a base dos brinquedos, pois em dias de chuva acumula água e demora para secar. Agradeceu
o CTG pela Semana Farroupilha, pelo apoio na cavalgada do município e citou da alegria das crianças
em participar de eventos como este. Lembra também que diminuiu muito a circulação destes animais
devido ao alto custo de manutenção dos exames de anemia e mormo exigidos atualmente e pede a
administração que verifique uma forma de incentivo da mesma forma do incentivo a exames da
tuberculose. Sobre o transporte coletivo alerta que todo inicio é um pouco turbulento e logo se ajusta.
Relatou que em conversa com Secretario Fabrício ele coloca que será um teste para ver se da certo ou
não e a administração pode voltar como era antes caso não de certo as mudanças. O prefeito prometeu
que teria creches ate em sábado e agora esta tirando o que já existe. Vereador Pedro Steffens alertou
que toda mudança gera um desconforto, mas que no andar das mudanças as coisas se adaptam e que
se é para diminuir os custos e melhorar os estudos tudo é valido e que não tem recurso para pegar todos
na frente de suas casas. Vereador Márcio Carlos Galiazzi reforçou o pedido de indicações feitas nesta
casa, da necessidade de melhoria na estrada geral que passa em frente a Moinho da Cooper Itaipu,
acesso aos loteamentos Boa Vista I e II, tanto no reperfilamento da estrada quanto na iluminação que
está precária. Parabenizou a Família Razera pela trajetória do Yan e afirmou que ele deixara um legado
muito bonito para a comunidade pinhalense. Agradeceu a todos que se empenharam para o sucesso da
Semana Farroupilha. Vereadora Silvana M. B. Battisti lembrou o motivo porque chama o Yan de
personalidade, pois no site de pesquisa Wikipedia aparecem os nomes de Bia Doria e Yan Cleiton de
Lima Razera como personalidades de nosso município. Relatou a presença de muitas pessoas na praça
do lago, em função do novo parquinho que receberá também equipamentos para portadores de
deficiência e afirmou que outras praças também receberão estes equipamentos. Parabenizou o CTG
Porteira do Pinhal e a administração pela realização de audiência pública e lembrou que todos os pais
receberam na agenda dos filhos o convite. Parabenizou também a equipe da cultura pela realização das
apresentações na praça central com o COMDE e CPA. Se desculpou em relação a manifestação na
ultima sessão, quando ponderou sobre ir viver a experiência de cidades maiores como Chapeco.
Ponderou que as decisões de governo não são comunicadas à câmara ao longo dos anos, citando
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exemplos de decisões do governo passado que também não foram comunicadas e que nem tudo dá
para ouvir a todos. Finalizou afirmando que é preciso inovar, mudar para melhorar e as mudanças
causam desconforto mas aposta no saldo de qualidade que teremos. Encerrando as manifestações, o
presidente comunicou que recebeu neste momento a notícia do falecimento da mãe do ex vereador
Joãozinho Schmatz e manifestou pesar em nome do Poder Legislativo. Finalizou chamando a atenção
para a notícia de que uma creche será construída no campo municipal e segundo o croqui recebido na
casa a pedido da vereadora Fabiana. Pediu atenção dos vereadores da base do governo para a situação
que inviabilizará o espaço esportivo e o local não é adequado para tal obra tendo em vista as condições
do terreno. Encerrou a sessão convocando os senhores vereadores para a sessão de primeiro de
outubro 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.

33ª Sessão ordinária 2018
ATA Nº 0033/2018
14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO - 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Ao primeiro dia do mês de outubro 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 R. D. Eckert, Cesar José da Silva, Claudecir
José Corradi, Clenio José Razera, Fabiana Paula Merigo, José Alexandre de Souza, Marcio Carlos
Galiazzi, Pedro Steffens, Sadi José Liston e Silvana Maria Battisti Bugnotto sob a Presidência do Senhor
Vereador Sadi José Liston, o qual verificou a ausência do vereador Remi Antonio Sulzbacher, e
constatando 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 da ata da 32ª
sessão ordinária, realizada em 24 de setembro de 2018, a qual restou aprovada por unanimidade.
Solicitou do segundo secretário da mesa vereador Clênio José Razera a Leitura da matéria do
expediente que constou de Expedientes oriundos do executivo: Ofício N. 433/2018 que encaminha
Projeto de Lei N. 27/2017 que Dispõe sobre revisão do Plano Plurianual do município de
Pinhalzinho;Ofício n. 434/2018 que encaminha projeto de Lei Complementar n. 14/2018 e Projeto de lei
N.28/2018; Ofício n. 435/2018 que encaminha PLC 15/2018; Ofício N. 432/2018 que encaminha
documentos para publicação conforme Emenda a Lei Orgânica 06/2010, inciso IV do art 53; Ofício N.
437/2018 que encaminha cumprimentos pela passagem do dia do Vereador. Expedientes oriundos de
diversos: Convite para implantação do Plano de contingência dia 10 de outubro as 9hs no auditório da
câmara de vereadores, remetente: Coordenação Defesa Civil; Convite para participar da abertura do I
Congresso de Direito da UNOESC - Campus Pinhalzinho " 30 anos de Constituição Federal Brasileira de
1988". Dia 03 de outubro de 2018 as 19 hs no auditório da Câmara de Vereadores,
remetente: UNOESC; Convite coquetel de abertura oficial da 23ª Mostra Affemaq no dia 02 de outubro
15:30 na EFACIP, remetente: ACIP/CDL; Ofício N. 34/2018, Pedido de análise para alteração da lei
orgânica para extinguir ponto facultativo, remetente: Observatório Social; Convite para WORKSHOP
Planejamento e Marketing de conteúdo, dia 05 de outubro 19 às 22 hs na ACIP, remetente: ACIP/CDL
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e Resultados dos campeonatos municipal. Expedientes emitidos pela câmara: OFÍCIO Nº 0146/2018
encaminhando ao executivo indicações aprovadas. Expedientes apresentados pelos
Vereadores: INDICAÇÃO Nº 0082/2018 de autoria da vereadora Fabiana Paula Merigo que propõe seja
providenciado ampliação e manutenção do parque infantil da Escola Municipal de Ensino Básica José
Theobaldo Utzig. Submetida a discussão a autora justificou devido a importância que o brincar
representa para o desenvolvimento integral das crianças e considerando que a referida escola atende
crianças a partir de 06 anos de idade, portanto ainda muito importante as atividades que podem ser
desenvolvidas junto ao parque infantil. Submetida a votação, restou aprovada por
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0083/2018 de autoria da vereadora Fabiana Paula Merigo que
propõe seja providenciado troca da tela da quadra esportiva localizada nos fundos da Escola Municipal
de Ensino Básico José Theobaldo Utzig. Submetida a discussão a autora justificou considerando o risco
de crianças saírem para a rua em busca da bola, o que é uma atitude comum. Vereadora Silvana M. B.
Battisti questionou se a proposição já fora apresentada a direção e a secretaria de educação, ao que a
proponente respondeu que sim. Submetida a votação restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº
0085/2018 de autoria do vereador José Alexandre de Souza que propõe seja encaminhado ao
Departamento Municipal de Estradas e Rodagem, pedido urgente de recuperação da estrada da Linha
Bettanin (Fundos da empresa Serpil). Submetida a discussão, o autor justificou que a via dá acesso a
várias moradias, cujos proprietários são trabalhadores das indústrias, e a utilizam diariamente para
deslocar-se ao trabalho, escola e comércio. A Estrada tem parte calçada com pedras irregulares e parte
apenas cascalhada. No entanto, não possui correto escoamento de água da chuva e, como o relevo é
íngreme ocorrem enxurradas que lavam o leito da estrada tornando-a intransitável. Submetida a votação,
restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0086/2018 de autoria do vereador José Alexandre
de Souza que propõe seja realizada pelo Departamento Municipal de Estradas de Rodagem com
urgência, a recuperação da Rua Guabijús no Loteamento Boa Vista I. Submetida a discussão o autor
justificou que há na Rua acima uma vala aberta a vários meses que está causando problemas para a
circulação de veículos, que enroscam a lataria. Acidentes mais graves podem ocorrer caso a situação se
mantenha. Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0090/2018 de
autoria da vereadora Carla Rosivone Dreyer Eckert que propõe seja realizado estudo técnico de
engenharia de transito para verificar a possibilidade de tornar mão única as Avenidas 30 de dezembro e
Emanuel Klauck entre as ruas São Luiz e Campo Grande, no Bairro São Jose. Submetida a discussão, a
autora justificou que a proposição se dá devido haver nesses trechos um estreitamento da via publica,
dificultando o transito de veículos. Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO
Nº 0091/2018 de autoria da vereadora Carla Rosivone Dreyer Eckert que propõe seja realizado estudo
técnico de engenharia de trânsito para verificar a possibilidade de fechamento da via publica, Rua Alfredo
Hansen, no entroncamento com a Rua São Luiz, no Bairro São Jose. Submetida a discussão, a
autora justificou devido ao local possuir um desnível entre as ruas, impossibilitando o transito de
veículos.Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. Encerrado o expediente, o presidente
concedeu a palavra para Breves comunicações aos vereadores inscritos. Vereador José Alexandre
de Souza falou das visitas realizadas no final de semana e manifestou satisfação pela solução do
problema de alagamento no bairro Panorama , pela estrada da Linha Pio X e pela saúde que está ótima.
Manifestou pesar pela perda de familiar do ex vereador Bento Worma de Souza. Vereadora Fabiana
Paula Merigo, usando da tribuna respondeu a questionamentos feitos sobre a educação, na semana
passada, em relação ao governo anterior, respostas que constam da gravação da sessão. Vereadora
Silvana M. B. Bugnotto justificou que não questionou obras e sim a falta de ouvir a população. Afirmou
que este governo está ouvindo a população, inclusive em audiência pública para tratar do reordenamento
da educação infantil, com grande participação dos pais. Justificou a necessidade e questionou os
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prejuízos que esta ação de governo promoverá, justificando as críticas referente a fila que ocorreu para a
escolha de turnos da educação infantil. Também falou da avaliação dos pais em relação ao sistema
integrado que também fora questionado e conclamou que todos torçam pelo município. Vereadora Carla
R. D Eckert parabenizou a administração e equipe pela coragem de promover mudança e afirmou que
as mudanças sempre causam desconforto, mas que é necessário dar um voto de confiança. Vereador
Cesar José da Silva citou e cumprimentou lideranças que assistem a sessão. Em defesa das
considerações da vereadora Fabiana afirmou que os vereadores são cobrados lá fora por tudo o que
ocorre e isso chega aos vereadores. Espera que o governo acerte, mas também pondera que a
preocupação da vereadora Fabiana é pertinente e precisa ficar claro. A população entende que tudo o
que a administração faz passa por esta casa e por isso cobram postura dos vereadores o que não é
exatamente assim. Por isso precisa ficar claro. Vereador Claudecir José Corradi referiu-se as
indicações aprovadas pela casa e lembrou que elas se repetem até que o governo atenda. Além das
indicações aprovadas, lembrou que é preciso pavimentar a quadra da Rua 30 de dezembro que está sem
pavimento ainda. Sobre as questões de educação, confirmou que esteve lá observando a fila ouvindo a
população, mas que aguarda o resultado da mudança para se manifestar e isso ocorrerá em 2019. Na
sequencia o presidente deu início a ORDEM DO DIA que constou de: Matérias em regime de urgência
oriundas do Poder Executivo: Discussão e votação do Regime de Urgência dos Regime de urgência
do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0014/2018 de autoria do Executivo que “DISPÕE SOBRE
A EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE VAGAS NA TABELA DE CARGOS, NÍVEIS E VAGAS DO QUADRO EM
COMISSÃO E AGENTES POLÍTICOS DO PLANO DE CARGOS - LEI COMPLEMENTAR 131/2009 - E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", restou aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 0015/2018, de autoria do Executivo, que “INSTITUI CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA DECORRENTE DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISOS DE CALÇAMENTO
COM PEDRAS IRREGULARES NA AVENIDA PORTO ALEGRE, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO,
PINHALZINHO, SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” restou aprovado por unanimidade. Matérias em
primeira discussão: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0013/2018, de autoria do
Executivo que “ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 024/1998 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Submetido a discussão, o vereador Clênio José Razera fez a defesa do Projeto afirmando que pessoa
da comunidade trouxe a ele a situação que já é lei federal e portanto, o vereador propôs através da
bancada de seu partido uma indicação, aprovada nesta casa para que o executivo encaminhasse projeto
lei lei, ora em discussão e votação. Vereador Cesar José da Silva, relator da matéria na
CCJ, apresentou o parecer da comissão que analisou o Projeto. Vereadora Silvana M. B. Bugnotto
agradeceu a CCJ pela agilização da tramitação da matéria. Vereador Claudecir José Corradi, relator da
CFO também apresentou parecer favorável e também citou o Decreto Federal que alcança outros
benefícios as pessoas acometidas de câncer. Submetido a votação, o projeto restou aprovado por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 0026/2018, de autoria do executivo que DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DA COORDENADORIA
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL, DO GRUPO INTEGRADO DE AÇÕES COORDENADAS, NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Submetido a
discussão, o vereador Cesar José da Silva apresentou o parecer da CCJ, informando tratar-se de unificar
duas leis existentes e a adequação a Lei Federal. Submetido a votação, restou aprovado por
unanimidade. Concluída a matéria da Ordem do Dia, o presidente comunicou que ambos projetos
votados em primeira discussão já se encontram na pauta da sessão do dia 08 de outubro e para concluir,
concedeu a palavra aos vereadores para EXPLICAÇÕES PESSOAIS, conforme Regimento Interno Art.
171. Vereador José Alexandre de Souza Lembrou a vereadora que lhe antecedeu que no governo
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passado foram tiradas as crianças do Bairro Maria Terezinha e trazidas para o centro com transporte e
que todos os pais foram contra na primeira reunião e na segunda reunião as crianças já estavam
estudando no centro. No momento achou que a decisão da administração estava errada, mas com o
tempo percebeu que era para o bem das crianças. Ressaltou a importância de apoiar as ações do
governo e se não der certo e depois sim vir criticar, mas que os vereadores devem apoiar o prefeito.
Ressaltou a importância do voto consciente nas eleições do próximo domingo. Vereador Clenio José
Razera Iniciou sua fala com o pesar das perdas de pessoas importante nesta ultima semana.
Comunicou que a partir do dia 26 o Ciretran iniciou suas atividades no novo espaço. Lembrou da festa do
dia do idoso na semana que passou e da conquista do Grupo alemão de sua sede. Comunicou que a
partir da aproxima terça feira iniciam os atendimentos de mamografia do hospital, e que demorou um
pouco devido as adequações do espaço. Colocou da preocupação com as audiências públicas que são
bastante divulgadas e na hora dos debates e discussões comparecem poucas pessoas. A Preocupação
da administração quando encaminhou o projeto de Lei do financiamento era para atender a demanda dos
serviços, tem maquinas mas precisa mais, e lembra que tem dinheiro, mas que a receita dos últimos
meses está caindo. Disse que não adianta lamentar pelo projeto não aprovado, mas que os vereadores
quando de suas indicações devem se recordar do projeto rejeitado para compra de máquinas. Lembrou
da eleição do próximo domingo afirmando que temos que analisar, pois na hora da campanha todos
resolvem, mas que na realidade não é bem assim. Vereador Márcio Carlos Galiazzi concordou com o
vereador que lhe antecedeu, no que se refere as audiências e disse que fica triste com a não
participação da população nas audiências públicas, não contribuindo com ideias e opiniões. Destacou
que é preocupante a situação de matrículas, turnos e local de escola visto que também passará por esta
situação. Fez voto de pesar para Bento Worma de Souza pelo falecimento de sua esposa Diva.
Vereadora Carla R. Dreyer Eckert iniciou sua fala anunciando que no próximo dia 02 de outubro inicia
as mamografias no Hospital e que inicialmente serão atendidas 12 mulheres por manha para diminuir a
fila e devido as atividades do outubro rosa. Ressaltou que neste tempo que o município ficou sem
mamógrafo, nenhuma paciente de urgência ou prioridade ficou sem exames, estes casos foram
encaminhados através do CISAMOSC em Chapecó. Convidou a todos pata participar das atividades do
outubro rosa e novembro azul. Anunciou todos os horários que estão sendo feitos os exames e outros
atendimentos na Rede Feminina e convida todos para palestra com Rosangela Binotto que acontecerá
no Grêmio Recreativo Pinhalense. Vereador Pedro Steffens Ressaltou a importância do voto, da
pesquisa dos candidatos para que se possa escolher da melhor forma. Manifestou solidariedade pelo
passamento das pessoas que faleceram nos últimos dias no Distrito da Machado Sr. Ottmar Steffens,
Sra. Schamtz e Dna. Diva Worma de Souza. Vereador Cesar da Silva – Mostrou a preocupação com
as eleições. Afirmou que a população irá escolher 6 candidatos que comandarão nosso pais e estados e
o nosso futuro estará na mão destas pessoas e que pela caminhada da campanha está se vendo que a
população esta votando baseada no medo. Ressaltou a importância da eleição e disse que se as
pessoas ainda não decidiram e não tem certeza em quem votar, procure orientação de pessoas de bem,
olhe os candidatos ficha limpa para eleger neste próximo domingo. Vereadora Fabiana Paula Merigo
Iniciou sua fala lembrando que comunicação é o que se fala e muitas vezes o que ouve interpreta
segundo sua convicção. Deixou claro que suas falas não são no sentido de criticar, mas no sentido de
dar retorno para os pais que procuram os vereadores e cobram isso. Cobram o porque das mudanças. E
que quando tiver dados e informações das mudanças dos CEIMs irá se manifestar.Disse que se os pais
estão se manifestando nas redes sociais é porque existe democracia. E que se esperam dos vereadores
somente elogios, que fique claro que desta vereadora não terão só elogios. E que temos que respeitar as
mães que estão desesperados sem saber como levarão seus filhos a escola. Parabenizou a Assistência
Social e o Conselho dos Direitos das crianças e adolescentes pela conferencia e disse que lá foi
discutido que eles devem ser os protagonistas da história e estarem ativos na sociedade e tem certeza
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que desta conferência irá sair ações que o governo possa implantar para a juventude e para as crianças
e pede para que mandem para a Câmara de Vereadores o relatório produzido nesta conferência.
Solicitou a Líder do Governo que seja pintada a faixa de pedestre em frente ao CEIM Amigo da Infância,
pedido das professoras e pela preocupação com a travessia. Ressaltou a falta de presença nas
audiências públicas mas comentou também que não podemos desistir, e devemos continuar convidando
e criando possibilidades para as pessoas participarem, revendo local e horários destas audiências. Sobre
o livro integrado relata a importância da opinião dos pais mas que levem em conta principalmente a
opinião dos professores que estudaram para isso, e que apresentem o relatório da opinião dos
professores, e que a maioria deles aprovaram, mas que muitos não foram consultados.
Vereadora Silvana M. B. Bugnotto Em sua fala colocou que na última sessão falou das obras do Maria
Terezinha e do Joao Triches devido a fala de outra vereadora que são ações do governo. Citou as duas
obras que foram ações do Governo Fabiano e que no governo atual outras decisões estão sendo
tomados, somente fez um comparativo. Também manifestou pesar pelas pessoas que Vereador Clênio
mencionou. Convidou a todos os vereadores para abertura da AFFEMAC importante feira no ramo
moveleiro. Convidou todos para a palestra no Grêmio que é uma parceria entre Prefeitura, Sicredi e
Rede Feminina. Parabenizou todos os vereadores pelo dia do vereador. Convidou a todos que em
qualquer duvida entre em contato com as secretarias para saná-las. Vereador Claudecir Jose Corradi –
Iniciou sua fala com pesar a família do Sr. Berto Worman de Souza pelo passamento de D. Diva.
Agradeceu a todos que ajudaram a e compareceram no evento do Clube Parma/Canarinho, pessoas que
ajudam os eventos acontecerem. Alertou o município que no parque do Bairro Bela Vista tem um ferro
solto em um brinquedo que deve ser arrumado pois no final de semana passado uma criança se
machucou. Lembrou de uma indicação da última sessão para melhorar a premiação do campeonato de
futebol e que já deu entrada a esta casa um projeto para esta melhoria, pois em 2017 o valor das
inscrições das equipes foram divididas como premiação e então neste projeto vem para melhorar a
premiação aos clubes. Pediu melhoria no Campo Municipal, nas na arquibancadas, cozinha, copa e
banheiros. O presidente vereador Sadi José Liston Relatou as atividades da presidência: participou da
reativação da APEFF – Associação Pinhalense de Futsal Feminino que havia sido desativada no ano
passado, e agora retoma suas atividades com a Professora Carol com os treinamento e tem como
Presidente Vania Marisa Batistti juntamente com apoiadores e empresários, para dar continuidade a este
trabalho que já tem mais de 100 atletas. Acompanhado dos Vereadores Clenio e Agostinho participou da
entrega da sede para a Associação Alemã na Linha Volta Grande e desejou que possa ser muito útil a
esta entidade e as demais que utilizarão este espaço. Relatou a satisfação com a estabilidade
econômica e trabalhista do Brasil, onde no último mês criou 111.000 vagas de trabalho, inflação
controlada, dólar baixando, sinal que a economia está reagindo bem. Relata a situação de melhora da
Petrobras e que o patrimônio público deve ser preservado. Lembrou das próximas eleições e citou que
em Santa catarina não há grandes problemas os deputados no que tange a corrupção. Encerrou a
sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão de vinte e dois de outubro 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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