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ATA Nº 0035/2018
14ª LEGISLATURA – 2ª PERÍODO - 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e dois 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: Agostinho José Jung, Carla Rosivone Dreyer Eckert,
Cesar José da Silva, Claudecir José Corradi, Clenio José Razera, Leonir Luiz Bettanin, Marcio 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. Submeteu a apreciação a ata da 34ª (TRIGÉSSIMA QUARTA)
Sessão Ordinária, realizada em 08 de outubro de 2018, a qual restou aprovada por unanimidade. Em
seguida solicitou do segundo secretário, vereador Clênio José Razera a leitura da MATÉRIA DO
EXPEDIENTE a qual constou de: Expedientes oriundos do executivo: Ofício N. 470/2018 que encaminha
Projetos de lei 32/2018; Ofício N. 474/2018 que encaminha Projetos de lei Complementar: 16/2018,
17/2018, 18/2018 e 19/2018; Ofício N. 475/2018 que encaminha retificação do Projeto de lei 015/2018;
Ofício N. 480/2018 que encaminha Projetos de lei 33/2018; Ofício N. 482/2018 que encaminha
esclarecimentos acerca dos projetos de Lei 29, 30 e 31/2018; Ofício N. 483/2018 que encaminha
Projetos de lei 34 e 35/2018; Ofício N. 484/2018 que encaminha documentos para publicação; Ofício N.
485/2018 que encaminha Projetos de lei 36/2018; Ofício N. 489/2018 que encaminha esclarecimentos
referente ao Projeto de lei 27/2018. Expedientes oriundos de diversos: Comunicado CM 166299/2018
que informa liberação de recursos aos Programas do FNDE Alimentação Escolar, no total de R$
24.636,00, remetente: FNDE; Ofício N. 069/2018 Convite para os jogos da integração da ACAMOSC dia
17 de novembro em Cordilheira Alta remetente: ACAMOSC; Convite para Café palestra com o tema:
transporte coletivo de pinhalzinho pela empresa Auto viação Pinhalzinho e Administração do fluxo de
caixa e reestruturação de empresas por Gluacus Dambrós e David Ximenes. Dia 23 de outubro as 6:45
na ACIP, remetente: ACIP/CDL; Ofício 0381/2018 Informação referente a reajuste e forma de pagamento
das mensalidades da UVESC para 2019, remetente: UVESC; Oficio 0848/2018 Convite para participar do
SEMMAPP - Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos com o tema (Re) organização do
espaço Urbano Municipal a ser realizado na cidade de Chapecó, no Centro de Cultura, dia 22 de
novembro das 9 as 17 hs, remetente: ALESC; Oficio Circular n. 111/2018 Solicitação para aprovar
Moção de Apelo, remetente: Deputado Estadual Padre Pedro; Convite da SME, Grupo de Voluntários da
AURORA e Fundação Auri Luiz Bodanese convidam para inauguração do jardim sensorial do CEIM João
Trichez. Dia 24 de outubro as 15 hs. Expedientes emitidos pela câmara: OFÍCIO Nº 0148/2018 – ao
executivo encaminhando indicações aprovadas; OFÍCIO Nº 0149/2018 – a chefe do cartório eleitoral
encaminhando pedido de instalação de sessões no bairro Jardim Maria Terezinha; OFÍCIO Nº
0150/2018 - ao executivo comunicando aprovação de projetos; OFÍCIO Nº 0151/2018 Convite ao
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Secretário de Educação para participar da sessão; OFÍCIO Nº 0152 a 155/2018 – convocação de
suplente; OFÍCIO Nº 0156/2018 – Ao Ministério público com informações acerca de publicações.
Expedientes apresentados pelos Vereadores: MOÇÃO nº 0006/2018 de repúdio e profunda
preocupação com as manifestações nas redes sociais e exposição da imagem feminina em nome de
protestos contra posições políticas e candidaturas, desqualificando a luta das mulheres por igualdade,
respeito e reconhecimento,autoria: Silvana Maria Battisti Bugnotto e Carla R. D. Eckert. Encerrada a
matéria do expediente o presidente concedeu a Palavra ao Secretário Municipal de Educação, convidado
a trazer esclarecimentos acerca das mudanças na educação a partir de 2019. Fabricio Fontana, relatou
sobre as alterações realizadas pela administração municipal na Rede Municipal de Ensino Infantil.
Segundo ele, todas as ações desenvolvidas buscam cumprir as metas previstas pelo Plano Municipal de
Educação e atender ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. Para tanto o município reorganizou as
faixas etárias, agrupou e acomodou as turmas. Apontou que até então antes as turmas de I e II eram
espalhados nos bairros da cidade, agora ficarão concentradas em duas escolas. As estruturas físicas
passarão por uma reorganização de espaços, foram adequadas, todas as escolas receberão
investimentos de melhorias.Com isso o município busca aprimorar a gestão promovendo economia de
recursos financeiros, buscando atender a demanda de vagas, ofertando aos professores uma estrutura
adequada para trabalhar com dignidade.Destacou que apesar das criticas as alterações serão
implementadas, ressaltou que não faltou dialogo com os pais e profissionais da educação, e que nos
próximos dias o município enviará para a Câmara de Vereadores vários projetos tratando destas
questões a exemplo do transporte. Para 2019 a Secretaria Municipal de Educação tem 100 vagas
disponíveis para o pré I e II. Pediu que a população Pinhalense confie nos encaminhamentos realizados
pela administração, garantiu que os resultados virão com melhorias na qualidade de ensino, no bemestar das crianças, estruturas adequadas e saudável as crianças, melhorias na qualidade nutricional dos
lanches e refeições, melhores condições de trabalho para os professores. Complementaram informações
Karen Ecco, Iris Frozza e Cleonice Ecco, diretoras da Secretaria. Aberto para perguntas, o vereador
Cesar José da Silva perguntou sobre o resultado em termos de custos, visto que foi apontado por
vezes. O secretário afirmou que não há economia, haverá ampliação dos serviços com o mesmo recurso
e um pouco de novos investimentos. O vereador apontou que é inevitável a crítica, vivendo na era da
informatização e que a gestão se prepare porque é inevitável. O presidente apontou a preocupação e se
posicionou contrário ao local de implantação da nova escola de educação infantil, solicitando que seja
revisto este posicionamento. O secretário justificou a decisão mas poderá ser revista segundo ele.
Vencido o assunto o presidente concedeu espaço aos vereadores inscritos para BREVES
COMUNICAÇÕES. Vereadoras Silvana M. B. Bugnotto e Carla Rosivone Dreyer Eckert leram e
comentaram o assunto da Moção apresentada no expediente que será votada na Ordem do dia. O
presidente, vereador Sadi José Liston licenciou-se da função para fazer uso da tribuna onde
apresentou dados acerca do tema acessibilidade apontando para Decreto do governo Federal,
regulamentando e concedendo prazo para parcela das empresas se adequarem. Também falou que este
Decreto possibilitou a prorrogação mais uma vez dos prazos da TAC assinado entre o município e o
Ministério Público. Concluídas as manifestações, o presidente passou para a ORDEM DO DIA, a qual
constou de: Matérias em regime de urgência oriundas do Poder Executivo: Submetidas a discussão
e aprovação o Regime de Urgência dos projetos: Projeto 32/2018 que dispõe sobre a criação de auxilio
alimentação e dá outras providências; Projeto 33/2018 que revoga a Lei N. 2.498/2018; Projeto 34/2018
que cria programa de desenvolvimento profissional; Projeto 35/2018 que autoriza realizar o Canta
Pinhalzinho e conceder premiação; Projeto 36/2018 que autoriza custear despesas com cerimônia de
formatura dos alunos do PROERD, todos encaminhados pelo Executivo, restaram aprovados a
tramitação em Regime de urgência por unanimidade. Matérias em discussão única: PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR Nº 0014/2018, de autoria do Poder 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". Submetido a discussão, o vereador Cesar José da Silva, relator da matéria lembrou
da ampliação da proposta apresentada pelo Executivo, aumentando o número da vagas em dois cargos
de carreira, sendo assim sete (07) novas vagas criadas, desta forma também apontou a necessidade de
corrigir a redação final da ementa do projeto. Vereador Claudecir José Corradi apontou para o cuidado
com que deve ser tratado a contratação de novos cargos de carreira, mesmo assim posicionando-se
favoravelmente. Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 0015/2018 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”, de autoria: Poder Executivo. O presidente solicitou a correção da ementa do projeto
por tratar-se de bairro Pioneiro e não Santo Antonio. Submetido a votação, restou aprovado por
unanimidade. MOÇÃO Nº 0006/2018 de REPÚDIO E PROFUNDA PREOCUPAÇÃO COM AS
MANIFESTAÇÕES NAS REDES SOCIAIS E EXPOSIÇÃO DA IMAGEM FEMININA EM NOME DE
PROTESTOS CONTRA POSIÇÕES POLÍTICAS E CANDIDATURAS, DESQUALIFICANDO A LUTA
DAS MULHERES POR IGUALDADE, RESPEITO E RECONHECIMENTO, de autoria das vereadoras
Silvana Maria Battisti Bugnotto e Carla R. D. Eckert. Submetida a votação, restou aprovada por
unanimidade. Matérias em primeira discussão: EMENDA MODIFICATIVA Nº 0001/2018 ao Projeto de
Lei Complementar 09/2018, de autoria da Comissão de Educação e Assistência e EMENDA
MODIFICATIVA Nº 0002/2018 ao Projeto de Lei Complementar 09/2018, também da Comissão de
Educação e Assistência (CEA). O relator da CCJ, justificou a necessidade das emendas apresentadas e
discutidas nas comissões, em função de que não fora acatada nas comissões a extinção da limitação do
número de Funções Gratificadas nem no quadro geral e nem no quadro a educação. Submetidas a
discussão, foram aprovadas por unanimidade. Em discussão o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
0009/2018 com as emendas aprovadas, que “ALTERA AS LEIS COMPLEMENTARES N. 130/2009 e
131/2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo. Em votação, restou
aprovado por unanimidade. Em discussão PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0012/2018 que
“REVOGA AS LEIS COMPLEMENTARES 034/1999, 84/2005, 105/2007, 153/2013 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo. O relator vereador Cesar José da Silva, leu o parecer
apontando o histórico da matéria. Vereador Claudecir José Corradi relatou o que motivou sua
proposta, e que esteve juntamente com a administração e a diretoria da APAE no Ministério Público em
busca da divisão dos recursos entre bombeiros e APAE, quando foram informados que a cobrança do
FUNREBOM é inconstitucional, por isso aguardou que o projeto viesse para esta casa, por isso é
favorável. Vereador Leonir Luiz Bettanin, parabenizou o vereador Claudecir pela iniciativa e lembrou que
a criação do FUNREBOM se deu quando da implantação do bombeiro voluntário e que depois vieram os
bombeiros militares. Vereador Agostinho José Jung falou de que realmente a lei é inconstitucional,
mas que como havia necessidade de investimentos ela não foi revogada antes. Daqui para frente o
bombeiro terá como fonte de renda as taxas que são cobradas. Submetido a votação, o projeto restou
aprovado por unanimidade. Em discussão o PROJETO DE LEI Nº 0028/2018 que “AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO CONCEDER PREMIAÇÃO EM DINHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
DE CAMPO 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.” de autoria do Poder Executivo. Vereador Claudecir
José Corradi, declarou-se favorável ao projeto visto que até então eram os próprios clubes que
bancavam os prêmios. Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. Submetido a discussão
o PROJETO DE LEI Nº 0029/2018 que “DISPÕE SOBRE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A
ADEVOSC E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.”, de autoria do Poder Executivo. Submetido a votação,
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restou aprovado por unanimidade. Em discussão o PROJETO DE LEI Nº 0030/2018 que “DISPÕE
SOBRE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A APAE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.”, de
autoria do Poder Executivo. Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. Em discussão o
PROJETO DE LEI Nº 0031/2018 que “DISPÕE SOBRE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO
CTG E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.”, de autoria do Poder Executivo. Submetido a votação, restou
aprovado por unanimidade. Encerrada a matéria da Ordem do dia o presidente comunicou que está na
Ordem do Dia da próxima sessão a matéria da primeira votação e que novas matérias serão divulgadas
na pagina da câmara conforme Regimento Interno, quarenta e oito horas antes da próxima sessão. Para
finalizar o presidente concedeu a palavra para EXPLICAÇÃO PESSOAL. Vereadora Carla R. D. Eckert,
falou sobre o momento que vivemos e destacou que os comentários que dizem que a violência vai
aumentar com a liberação de armas, que negros e LGTBs serão perseguidos e descriminados, que as
mulheres serão maltratadas, desrespeitadas, não procedem. Lembrou que vivemos em um país violento,
que discrimina, persegue e maltrata negros, LGBTs, e desrespeita as mulheres. Segundo a vereadora,
em 2016 o Brasil teve os maiores índices de crimes cometidos com armas de fogo, os negros, LGTBs e
mulheres já eram perseguidos, discriminados, maltratados, violentados.Encerrou ressaltando a
necessidade de resgatarmos os valores como o respeito e dignidade. Vereador Remi Antônio
Sulzbacher parabenizou a administração municipal pelo atendimento de suas indicações. Na Linha Volta
Grande foi reformado a ponte localizada na propriedade de Valdir Oberher e nesta semana estarão
recuperando o acesso para a família Both. Destacou que as mudanças que estão sendo realizadas na
Rede Municipal de Educação Infantil são para melhorar, a administração está fazendo o seu trabalho
tentando acertar. Quanto ao uso das redes sociais pela população para se manifestar sobre questões
gerais, não há como controlar, somente quando houver punição para determinadas publicações, de
repente possa se inibir certos tipos de postagens. Vereador Agostinho José Jung deu as boas vindas a
seus colegas, agradeceu as homenagens pelo seu aniversário e parabenizou o suplente de Vereador
José Alexandre pela atuação durante sua licença, a Vereadora Carla por atuar como líder do governo em
sua licença e ao secretário Onorino Dalapossa pelo belo trabalho que vem realizando a frente da
Secretaria de Agricultura. Também parabenizou o vereador Cesar da Silva por estar de aniversario neste
dia, entregou um exemplar do livro “Qual o preço do seu sonho?” de autoria de sua esposa Lenice.
Vereador Claudecir José Corradi lembrou que em 2014, em discussão do orçamento participativo no
Bairro São José, por ser Presidente da Associação de Moradores propôs a ampliação da escola Pedro
Simon bem como a mudança do estacionamento para embarque e desembarque das crianças, hoje com
a ampliação da escola sendo concluída, sente-se feliz por ver que as propostas da comunidade foram
atendidas. Quanto as mudanças na rede Municipal de Educação Infantil, destacou que acredita e espera
que dê certo conforme projetado pela administração, pois quem ganha são os munícipes. Vereador
Cesar José da Silva, parabenizou a Rede Feminina de Combate ao Câncer pela organização e sucesso
do evento realizado no domingo (21), “Corrida Solidaria”, pelo envolvimento da comunidade e trabalho da
direção e voluntarias da Rede. Parabenizou o Vereador Agostinho pelo seu aniversario e agradeceu o
livro que recebeu. Vereadora Silvana M. B. Bugnotto parabenizou os Professores pela passagem do
seu dia (15/10), os vereadores Cesar e Agostinho aniversariantes do dia, aos grupos de idosos da Linha
Volta Grande e Bairro Bela Vista pela organização e bela festa realizadas neste domingo (21), e a Rede
Feminina pelo evento “Corrida Solidaria”, muito bem organizado e envolveu a comunidade Pinhalense.
Registrou seus aplausos a equipe da Secretaria de educação pela coragem e dedicação em realizar as
mudanças na Rede Municipal de Educação Infantil. Concluiu fazendo a leitura de uma matéria do Jornal
Diário Catarinense sobre a Universidade Federal de Santa Catarina. Vereador Marcio Carlos Galiazzi
parabenizou os vereadores Cesar e Agostinho aniversariantes do dia. Agradeceu aos vereadores
Bettanin e Fabiana pela oportunidade der estar atuando como vereador. Pediu ao líder de governo para
que faça os encaminhamentos necessários junto a administração para a coleta de materiais descartados
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no Loteamento Bruxel, lembrou que o vereador Rogério Bach já havia feito a solicitação deste serviço,
pois no local há uma grande quantidade de materiais acumulando água e servindo de criadouro para a
criação do mosquito Aedes aegypti. Vereador Pedro Steffens registrou seu apoio a iniciativa das
vereadoras Carla e Silvana com o voto de repudio, destacou ser contra as ideologias e atos que vem
ocorrendo no Brasil que envolvem imagens de santos. Ressaltou que devemos mostrar respeito aos
outros para poder ser respeitado. O presidente teceu suas considerações finais destacando o Decreto
assinado pelo Presidente Michel Temer, que desobriga as pessoas de apresentar documentos
autenticados em órgãos públicos, com isso temos a diminuição de custo, tempo e transtornos nos
encaminhamentos que os cidadãos brasileiros fazem. Encerrou a sessão e convocou os senhores
vereadores para a sessão de vinte e nove 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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