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ATA Nº 0034/2018
14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO - 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos oito dias 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. Dreyer Eckert, Cesar José da Silva, Claudecir José
Corradi, Clenio José Razera, Fabiana Paula Merigo, José Alexandre de Souza, Marcio Carlos Galiazizi,
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. na sequencia submeteu a apreciação a ata da 33ª Sessão ordinária, realizada em
01 de outubro de 2018, a qual restou aprovada por unanimidade. Solicitou ainda do segundo secretário
da mesa diretora, vereador Clênio José Razera a leitura do material de Expediente, o qual constou
de: Expedientes oriundos do executivo: Oficio N. 464/2018, convite para participar de reunião; Oficio
n. 468/2018 que encaminha documentos para publicação conforme Emenda à Lei Orgânica 06/2010,
inciso IV do art 53; Ofício 469/2018 que encaminha Projetos de Lei 029/2018; Projeto de lei 030/2018 e
Projeto de Lei 031/2018. Expedientes oriundos de diversos: Convite ao Presidente para formatura
curso enfermagem 11/10/2018 19:30 hs remetente: Centro de Ensino Geração; Ofício N.
1767/2018/GIGOVCH – comunicando a celebração de contrato de repasse de recurso para reforma e
modernização do ginásio Neuro Isidoro Bugnotto. Valor R$ 222.857,14; Ofício N. 1898/2018/GIGOVCH
– comunicando crédito de recurso contrato assinado em 2015 para implantação de quadra poliesportiva e
pista de skate na praça do Valor R$ 48.750,00; Ofício N. 1897/2018/GIGOVCH – comunicando crédito
de recurso contrato assinado em 2015 para construção do centro de evento e cultura 1ª etapa Valor R$
121.875,00; Relatório de Atividades do esporte ( três atividades). Expedientes emitidos pela
câmara: OFÍCIO Nº 0147/2018 ao executivo encaminhando indicações. Expedientes apresentados
pelos Vereadores: REQUERIMENTO Nº 0029/2018, assunto: LICENÇA DE VEREADOR, autoria da
vereadora Fabiana Paula Merigo; INDICAÇÃO Nº 0087/2018 de autoria do vereador Remi Antonio
Sulzbacher que propõe ao Executivo seja providenciada a elevação da ponte que dá acesso a
propriedade de Cristiane Schuertz, próximo ao Centro de Idosos da Linha Volta Grande. submetida a
discussão, o autor afirmou que justifica-se devido a ponte não suportar a vazão da água nos dias mais
chuvosos, levando a transbordar e interrompendo o acesso à propriedade e a passagem de crianças
para escola. Vereador Clênio se colocou contra a indicação visto que esta via de acesso a propriedade
citada não é o acesso principal, onde já foram construídas duas pontes. Por este acesso o usuário corta
uma área pública ao meio. Submetida a votação, restou aprovado por 9 votos a favor e um
contra. INDICAÇÃO Nº 0088/2018 de autoria do vereador Remi Antonio Sulzbacher que propõe ao
executivo que sejam instaladas Câmeras de monitoramento e lixeiras no passeio da Unidade Básica de
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Saúde Otilia Bruisma do Bairro Pioneiro. Subetida a discussão, o autor justificou por questões de
segurança e para evitar a ação de vândalos já que a área é um tanto isolada e próximo de área verde.
Quanto a instalação de lixeiras é uma necessidade da própria Unidade e dos usuários. Vereadora Carla
R.D. Eckert manifestou favorável e confirmando a citação do autor da indicação. Submetida a votação,
restou aprovada por unanimidade. - INDICAÇÃO Nº 0089/2018 de autoria do vereador Remi Antonio
Sulzbacher que propõe ao Executivo seja providenciada abertura da Avenida Mato Grosso(em frente ao
UBS Otilia Bruisma) ligando esta ao acesso asfáltico da Linha Riqueza. Submetida a discussão, o autor
justificou afirmando que esta Avenida passará a ser a ligação do perímetro urbano com a comunidade de
Linha Riqueza, tendo em vista que a área que confronta com a Av. Porto Alegre está em processo de
loteamento. As tratativas entre o proprietário e o município já vem ocorrendo de longa data pois facilita
para ambas as situações e diminui a distância da Unidade de saúde para os moradores da comunidade.
Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0092/2018 de autoria do
vereador José Alexandre de Souza propondo ao Executivo que seja avaliada a possibilidade de
implantar sobre o passeio em frente a escola CEIM Pedro Simon, uma cobertura para proteção das
crianças em dias chuvosos. Submetida a discussão, o autor justificou a proposição visto que é grande o
número de veículos que chegam e saem no mesmo horário de entrada ou saídas dos alunos para deixar
ou pegar crianças, e nos dias chuvosos não há abrigo para proteger da chuva. Vereadora Fabiana Paula
Merigo ponderou sobre a legalidade da proposta, no entanto é favorável e sugere que sejam incluídas as
demais escolas num projeto de organização e proteção na hora do embarque/desembarque dos alunos.
Vereadora Silvana M. B. Bugnotto justificou mudanças que ocorrerão com a ampliação que está sendo
realizada na escola. Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº
0093/2018 de autoria da vereadora Fabiana Paula Merigo propondo ao Executivo que seja
providenciado conserto do telhado do Centro comunitário do loteamento Boa Vista I, poda de arvores e
limpeza em seu entorno. Submetida a discussão a proponente justificou que tal indicação se faz pela
necessidade de conservação e porque haverá uma festa no dia 11 de novembro. Sumetida a votação,
restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0094/2018 de autoria do vereador José Alexandre
de Souza solicitando da presidência que encaminhe oficio ao Cartório Eleitoral da 66ª Zona Eleitoral de
Pinhalzinho - SC, requerendo seja, instaladas seções eleitorais para eleição de 2020, no Escola EMEF
Dom José Gomes no Bairro Jardim Maria Terezinha neste município. Submetida a discussão o autor
justificou que a população deste Bairro e arredores é de aproximadamente 3.000 eleitores e estes
necessitam se deslocar para o Centro a cada nova eleição para exercer a cidadania. Vereador Cesar
José da Silva parabenizou o autor e sugeriu a inclusão do bairro Bela Vista também na outra margem da
BR tendo em vista o número de eleitores nas duas escolas ( Marcolino e Vendelino). Proposta acatada
pela mesa e submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. Encerrada a etapa do Expediente,
o presidente concedeu a palavra aos inscritos para Breves comunicações. Vereador José Alexandre
de Souza, despediu-se do legislativo, agradecendo amigos familiares, seu partido e os vereadores que
se licenciaram oportunizando-o a exercer o mandato e especialmente aos eleitores que confiaram em
sua pessoa. Também agradeceu a administração por ter atendido suas propostas. Finalizado o
Expediente o presidente deu início a ORDEM DO DIA a qual constou de Matérias em discussão
única: REQUERIMENTO Nº 0029/2018 de autoria da vereadora Fabiana Paula Merigo
solicitando licença de vereador pelo período de 30 (trinta) dias. Submetido a votação, restou aprovado
por unanimidade o requerimento. Matérias em segunda discussão: PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 0013/2018 que “ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 024/1998 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo. Submetida a discussão e votação, vereador Clênio
José Razera solicitou dispensa da votação da redação final, o que foi acatado pela presidencia.
Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 0026/2018 que DISPÕE
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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., de autoria do Executivo. Submetida a discussão e votação, vereador Clênio José
Razera solicitou dispensa da votação da redação final, o que foi acatado pela presidência. Submetido a
votação, restou aprovado por unanimidade. Encerrada a matéia da Ordem do dia, o presidente
comunicou que ainda não há matéria na pauta da próxima sessão e passou ao momento
das EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores inscritos. José Alexandre de Souza falou do
processo eleitoral do domingo, sobre a democracia, e agradeceu seus apoiadores quando de sua
candidatura a vereador. Marcio Carlos Galiazzi agradeceu a administração pelo atendimento de seu
pedido do perfilamento da estrada em frente a Cooper Itaipu. Relatou o perfil de Fabiano da Luz e
agradeceu todos os pinhalenses e todos que depositaram sua confiança neste candidato. Claudecir
Jose Corradi agradeceu a administração pelo atendimento da indicação de britagem nos terrenos para
uso como estacionamento. Relatou que terá mais 3 ou 4 terrenos que fará indicação para o mesmo fim.
Parabenizou Jose Alexandre pelo tempo que esteve nesta casa. Pedro Steffens falou de como o
cidadão se comporta para a escolha de um candidato e esquece o trabalho realizado. Lamentou não ter
sido reeleito o deputado Valdir Colatto. Fabiana Paula Merigo fez pedido a Líder do Governo para que a
administração verifique o telhado no Pavilhão II onde está a trilha do saber. Fez uma reflexão sobre o
momento eleitoral que vivemos neste ultimo final de semana e parabenizou o ex prefeito Fabiano da Luz
pela votação, resultado da bela administração que fez juntamente com suas equipes neste
município. Carla R. D. Eckert fez uma reflexão sobre os extremos da politica brasileira e pediu que
todos pensem no que querem para os filhos e netos. Relatou alguns serviços da administração que estão
em andamento. Remi Antonio Sulzbacher parabenizou o vereador José Alexandre que deixa a casa
nesta data, relatou sobre o papel do vereador e suas dificuldades e o orgulho que tem dos seus colegas.
Refletiu sobre o momento da eleição do ultimo final de semana. Cesar Jose da Silva parabenizou Jose
Alexandre pela sua estada nesta casa e pelo seu trabalho. Relatou sobre uma emenda parlamentar
encaminhada pelos vereadores do MDB ao deputado Celso Maldaner, para reforma e modernização do
Ginásio Neuro Izidoro Bugnotto. Parabenizou a reeleição do deputado Celso Maldaner e sentido pela não
reeleição do deputado Valdir Colatto, de seu partido. Parabenizou o deputado eleito Fabiano da luz e
toda sua equipe, Mauro de Nadal e demais candidatos eleitos da região Oeste. Fez um pedido a Líder do
governo sobre os projetos de lei 29, 30 e 31, que são projetos de subvenção, e vieram para a casa
gerando uma expectativa para as entidades porém sem um plano de trabalho, fica difícil a aprovação e o
estudo destes, sem saber onde serão investidos estes recursos. Pediu a líder de governo mais cuidado
no encaminhamento destes projetos. Clenio Jose Razera discorreu sobre a implantação de brinquedos
na praça Avelino Fiorini e a prorrogação até 2020 do TAC da acessibilidade. Parabenizou vereador Jose
Alexandre pela estada nesta casa. Falou sobre o regime militar e tudo que conquistou nesta época.
Encerrando as manifestações, o presidente, vereador Sadi Jose Liston discorreu sobre o
descontentamento de todos os vereadores com o resultado das eleições. Sobre a votação do deputado
Joao Rodrigues, candidatura sob júdice, que podem ter tirado a legislatura de alguns deputados da
região. 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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