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ATA Nº 0036/2018
14ª LEGISLATURA – 2ª PERÍODO - 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e nove 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 da 35ª Sessão Ordinária 2018,
realizada em 22 de outubro de 2018, a qual restou aprovada por unanimidade. Na sequencia solicitou do
segundo secretário da mesa, vereador Clênio José Razera a leitura do material de expediente, que
constou de: Expedientes oriundos do executivo: Ofício N. 497/2018 Encaminha retificação ao Projeto de
lei 32/2018; Ofício N. 498/2018 Encaminha PROJETO DE LEI Nº 0037/2018; Ofício N. 499/2018
encaminha documentos para publicação conforme Emenda a Lei Orgânica 06/2010, inciso IV do art
53; Ofício N. 502/2018 encaminha Projeto de lei N. 38/2018. Expedientes oriundos de diversos: OFICIO
CONVITE N.º 493/2018 para Audiência pública da CASAN, remetente: Secretaria de Administração e
Planejamento; Pedido da ASPUMPI espaço na tribuna do povo para homenagear servidores públicos
municipais pela passagem do dia do servidor. Expedientes apresentados pelos
Vereadores: REQUERIMENTO Nº 0030/2018 Nos termos do Art. 127 § 3º do Regimento Interno,
combinado com a Resolução 003/2011 que disciplina o uso da Tribuna do Povo, vereador Remi Antonio
Sulzbacher propõe convite a convite ao Sr. Leonardo Ecco, 1º Tenente Bombeiro Militar, Comandante
do 1º Pelotão da 3ª Companhia do Batalhão de Operações Aéreas, filho desta terra, para discorrer sobre
a profissão. INDICAÇÃO Nº 0095/2018 de autoria do vereador Claudecir José Corradi ao Executivo
solicitando que seja providenciada colocação de areia na Quadra de areia do Bairro Pioneiro. Submetido
a discussão, o proponente justificou devido ao uso constante deste espaço pelos moradores do Bairro e
a pedido do Grupo de Hip Hop que utiliza este espaço para ensaios. O município fez roçada do local mas
ainda é necessário a colocação da areia para poder utilizar este espaço. Vereador Agostinho José Jung,
afirmou que todas as praças estão sendo atendidas. Submetido a votação, restou aprovada por
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0096/2018 de autoria do vereador Remi Antonio Sulzbacher propondo
ao executivo que seja viabilizado projeto e execução de obra de cobertura do calçadão da praça central
"Avelino Fiorini". Submetido a discussão, o autor justificou que a praça Central vem sendo transformada
com obras de revitalização, construção de novos banheiros e implantação de um calçadão na parte
central, muito utilizado para várias atividades culturais, de sensibilização da comunidade, além do
atividades de lazer. O que otimizará o uso ainda maior deste espaço é a cobertura em acrílico do referido
calçadão, possibilitando que as condições climáticas não prejudiquem tais eventos.Vereadora Silvana
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M. B. Bugnotto informou o proponente que o projeto já está pronto, falta a definição de onde será
realizada a obra. Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0097/2018
de autoria do vereador Pedro Steffens que propõe ao Executivo que seja realizada limpeza (eliminação
de ervas daninhas e mato) nas ruas dos loteamentos Dallagnol no Distrito de Machado e Bruxel, nas
proximidades do corpo de bombeiros. Submetida a discussão o proponente justificou pelo fato de serem
loteamentos novos, com pouca circulação de veículos e poucas construções ainda, mas que se precisam
ser mantidos evitando tornarem-se depósitos de lixo. Vereador Líder do governo afirmou que já está na
agenda da secretaria juntamente com outros pedidos. Submetida a votação, restou aprovada por
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0098/2018 de autoria do vereador Remi Antonio Sulzbacher propondo
ao Executivo que seja realizadas obras do programa Porteira pra dentro na propriedade de Lauri e Zelia
Balestrini, na Linha Santa Lúcia. Submetida a discussão, o autor justificou a necessidade pois a
propriedade tem ao longo dos anos servido de modelo para diversas práticas em relação a pecuária de
leite, recebendo visitas de alunos de diversas instituições para realização de dias de campo. Assim como
a propriedade tem recebido diversas premiações por produtividade e bem estar animal. É necessário que
seja realizado encascalhamento do acesso e entorno da sala de ordenha. O líder do governo informou
que também vai para o cronograma da Secretaria. Submetida a votação, restou aprovada apor
unanimidade. Encerrada a matéria do expediente, o presidente convidou a Sra. Kelly F. Kopcheski
Feronato – presidente da ASPUMPI para falar da Associação e homenagear os servidores públicos pela
passagem do dia do funcionário público que transcorreu no dia vinte e oito de outubro, no espaço
Tribuna do Povo. Kelly lembrou que, por anseio dos servidores públicos municipais em 29/04/1989, foi
criado a ASPUMPI com objetivos de promover a união entre os servidores públicos, a defesa dos
interesses, além de desenvolver atividades recreativas, esportivas, sociais, culturais e capacitação
profissional. Destacou que a atual direção tem por objetivo concretizar a integração entre os servidores.
Homenageou os servidores públicos pela dedicação ao serviço publico de maneira efetiva e eficiente. O
presidente cumprimentou a presidente e em seu nome parabenizou a todos os servidores, lembrando o
evento da semana que passou referente a data. Vereadora Silvana M. B. Bugnotto também
parabenizou a diretoria lembrando eventos em que tem participado os servidores e pela diversidade e
capacitação que vem ocorrendo. Finalizando o momento, o presidente chamou a tribuna a servidora da
casa Elisabete Valmorbida Signorati para fazer a leitura da homenagem a ex servidores conforme prevê
o regimento interno, art. 127, § 2º, inciso VII, e Lei 2417, de 07/10/2014. Os Servidores Públicos
municipais, Srs. João Adroaldo Schutz e João Olivo Nalin, que após anos de dedicação ao serviço
público, aposentaram-se e pediram exoneração da função, passando a ser ex-servidor municipal. Suas
trajetórias de trabalho, nos deixam um legado que merece nosso reconhecimento e valorização. Não
havendo vereadores inscritos para Breves comunicações, o presidente deu início a ORDEM DO
DIA (R. I. Art. 166 § 1º verificação da maioria absoluta, Art. 213 - publicada 24h antes do início da
sessão) que constou de: Matérias em regime de urgência oriundas do Poder Executivo: Submetido
a discussão e votação o pedido de Regime de urgência dos PROJETO DE LEI Nº 0038/2018 de autoria
do Executivo, que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A EFETUAR A ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” e PROJETO DE LEI Nº 0037/2018, de
autoria do Executivo que “REGULAMENTA O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO
MUNICÍPIO DE PINHALZINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Restaram aprovados por unanimidade
a tramitação em Regime de urgência. Matérias em redação final: PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 0014/2018 que “DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE VAGAS NAS
TABELAS DE CARGOS, NÍVEIS E VAGAS DOS QUADROS EM COMISSÃO E AGENTES
POLÍTICOS, E QUADRO DE CARREIRA DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR 131/2009 - E DÁ OUTRAS
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PROVIDÊNCIAS", autoria do Poder Executivo, submetido a discussão e votação, restou aprovada por
unanimidade a redação final. 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
PIONEIRO, PINHALZINHO, SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo,
submetido a discussão e votação, restou aprovado por unanimidade. Matérias em discussão
única: PROJETO DE LEI Nº 0036/2018 que AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A CUSTEAR DESPESAS DE CERIMÔNIAS DE FORMATURA DOS ALUNOS DO
PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS - PROERD EM PINHALZINHO/SC,
autoria do Poder Executivo. Submetido a discussão, o vereador Cesar José da Silva, agradeceu a
administração por ter se sensibilizado e garantido recursos para o programa, bem como parabenizou a
Polícia Militar pelos resultados. Submetido a votação única, restou aprovado por unanimidade.
Dispensada a votação da redação final. PROJETO DE LEI Nº 0035/2018 que AUTORIZA O CHEFE DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR O "CANTA PINHALZINHO 2018", CONCEDER
PREMIAÇÃO EM ESPÉCIE AOS VENCEDORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, de autoria do Poder
Executivo. Submetido a discussão, o vereador Cesar José da Silva, parabenizou a administração e
agradeceu a administração por incluir a categoria gospel solicitada no ano passado a inclusão.
Vereadora Silvana M. B. Bugnotto, explanou sobre as modalidades e falou do sucesso que foi a edição
do ano passado, esperando que se repita em 2018. Submetida a votação, restou aprovado por
unanimidade. Dispensada a votação da redação final. PROJETO DE LEI Nº 0032/2018 que “DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do
Poder Executivo,. Submetido a discussão, o relator, vereador Leonir Luiz Bettanin solicitou da mesa a
leitura do Parecer conjunto das comissões, visto que traz em seu bojo, todas as informações pertinentes.
Ainda reforçou seu parecer em relação a servidores contratados temporariamente que terão tratamento
diferente. Vereadora Silvana M. B. Bugnotto apontou os valores conforme o projeto entre servidores
efetivos, contratados e estagiários,. Parabenizou a administração pelo projeto e gesto de carinho com a
implantação do auxílio. Vereador Clênio José Razera, lembrou que o auxílio somente é devido quando
o servidor está em exercício. Vereador Remi Antonio Sulzbacher manifestou-se em defesa do valor ser
igual para todos os servidores, a exemplo do que é a diária nesta casa. Vereadora Silvana M. B.
Bugnotto apontou que o valor anual está calculado em aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais) ano. Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. Dispensada a votação da redação
final. REQUERIMENTO Nº 0030/2018 de Convite ao 1º tenente Leonardo Ecco nos termos do Art. 127 §
3º do Regimento Interno, combinado com a Resolução 003/2011 que disciplina o uso da Tribuna do
Povo, de autoria do vereador Remi Antonio Sulzbacher. Submetido a discussão, o proponente
justificou a importância de valorizar um Pinhalense que galgou tão elevado posto. Submetido a votação,
restou aprovado por unanimidade. Matérias em segunda discussão: EMENDA MODIFICATIVA Nº
0001/2018 ao PLC 09/2018, que Renumera parágrafos do Art. 1º do projeto, de autoria da Comissão de
Educação e Assistência (CEA). Submetida a discussão e votação, o vereador Cesar José da Silva,
presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, justificou a necessidade das emendas.
restou aprovada por unanimidade. EMENDA MODIFICATIVA Nº 0002/2018 ao PLC 09/2018
que Modifica a redação do parágrafo 1º e altera a numeração dos parágrafos propostos no projeto, de
autoria da Comissão de Educação e Assistência (CEA). O vereador Cesar José da Silva, presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, justificou a necessidade das emendas. Submetida a
votação, restou aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2018 com as
emendas aprovadas, que “ALTERA AS LEIS COMPLEMENTARES N. 130/2009 e 131/2009, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo, submetida a discussão, o vereador Clênio
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José Razera, apontou para a tramitação de uma ação de inconstitucionalidade da lei que criou a
Vantagem Promocional, que segundo ele, depende apenas do agrado do prefeito para ser concedida.
em função disso este projeto vem para resolver definitivamente. Vereador Leonir Luiz Bettanin,
solicitou a leitura do parecer da Comissão. Vereador Cesar José da Silva fez a leitura do voto da
relatora, vereadora Fabiana Paula Merigo, que fez diversos apontamentos. Vereadora Silvana M. B.
Bugnotto retomou os objetivos do projeto e explicou que a idéia de aumentar o número de vagas
justificam-se pela lei que será declarada inconstitucional e pela necessidade de novas vagas visto que já
fora extrapolado o número de Funções Gratificadas na gestão passada. Além disso o projeto retira a
possibilidade de pagamento de horas extras para servidores em Função Gratificada. Submetido a
votação com as emendas, o projeto foi aprovado por unanimidade e dispensada a votação da redação
final. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0012/20 que “REVOGA AS LEIS COMPLEMENTARES
034/1999, 84/2005, 105/2007, 153/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder
Executivo. Submetido a discussão, vereador Leonir Luiz Bettanin, resgatou o histórico da cobrança do
FUNREBOM e do quanto de investimentos este recurso propiciou a corporação. Vereador Claudecir
José Corradi, lembrou do esclarecimento que fez na sessão passada, quando buscou junto da
administração e o Ministério Público a possibilidade de dividir o recurso do FUNREBOM com a APAE,
quando foram comunicados pelo Ministério Público da impossibilidade pela inconstitucionalidade da lei
vigente. Declarou-se favorável a extinção visto que a manutenção dos bombeiros é competência do
Estado. Vereador Agostinho José Jung explicou que o projeto de lei não retroage, portanto a partir de
2019 não será mais cobrada. Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. Dispensada a
votação da redação final do projeto. 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, submetido a
discussão e votação, restou aprovado por unanimidade e dispensada votação da redação
final. 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 discussão e votação, restou aprovado por unanimidade e dispensada a redação
final. 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
discussão e votação, restou aprovado por unanimidade e dispensada a redação final. PROJETO DE LEI
Nº 0031/2018 que “DISPÕE SOBRE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CTG E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo. Submetido a discussão e votação, restou
aprovado por unanimidade e teve a votação da redação final dispensada. Encerrada a matéria da Ordem
do dia, o presidente informou que a pauta da próxima sessão é divulgada na pagina da câmara conforme
prevê o Regimento Interno e, concedeu a palavra aos vereadores inscritos para EXPLICAÇÃO
PESSOAL conforme Regimento Interno, Art. 171. Vereador Clênio José Razera registrou a
inauguração do serviço de mamografia no hospital de Pinhalzinho. Parabenizou a diretoria da ASPUMPI
e convocou-os a fazer uma campanha de mais sócios a fim de cumprir com seus objetivos. Fez
apontamentos em relação a época da criação, quando a ASPUMPI assumiu um plano de saúde para os
servidores. Fez um breve relato de seu mandato de prefeito e a relação com a economia e com os
direitos dos servidores públicos visto que foi o período de transição com a Constituição de 1988.
Vereadora Carla R. D. Eckert lembrou os desafios que servidores públicos enfrentam diferente do que a
iniciativa privada. Declarou que os servidores públicos de Pinhalzinho são muito comprometidos e estão
de parabéns pelo desempenho. Finalizou parabenizando a diretoria da ASPUMPI pelo dia do servidor e a
administração municipal pelo projeto de lei da abono. Informou que com o início do serviço de
mamografia zeram-se as filas de mamografia bem como cirurgia de cataratas. Vereador Remi Antonio
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Sulzbacher questionou o líder do governo sobre a poda das árvores da Av. Recife, bairro Santo
Antonio, bem como da reposição de areia nas praças porque apesar da informação o serviço está a 80
dias aguardando. Também falou do depósito de lixo de se acumula na margem da BR. Os carros
abandonados nos terrenos particulares também preocupam em função do risco de dengue novamente.
Vereadora Silvana M. B. Bugnotto comunicou que a quarta ponte da defesa civil deve iniciar nos
próximos dias. Também registrou a participação na inauguração do jardim dos sentidos que entidades
efetuaram no CEIM João Trichez e que se estenderá para os demais. Reforçou o convite para a
audiência pública com a CASAN e finalizou solicitando do presidente que seja registrado no parecer da
relatoria do PLC 09/2018 dados do quadro de vagas geral de FGs que estavam extrapolando o número
de funções. Lembrou ainda que quando trouxe para esta casa a ideia de homenagear os servidores que
cumprem seu tempo de serviço, era justamente de forma singela reconhecer a contribuição dos
servidores que dedicaram uma vida ao serviço público. Encerrou lembrando o dia de ontem quando a
população exerceu seu direito de escolher seus governantes e desejou sabedoria e serenidade nas suas
ações. Vereador Marcio Carlos Galiazzi parabenizou os servidores públicos em especial os
homenageados por tempo de serviço, parabenizou os organizadores do campeonato de bocha realizado
pela equipe de esporte do município. Comentou o resultado das eleições e desejou que os governantes
façam o melhor pela população. Vereador Claudecir José Corradi, também parabenizou o
funcionalismo público e o esporte em especial a Pinhalense que tem feito um excelente trabalho.
Lembrou que desde 2014 mantém contato com o governo municipal, deputados para incluir na obra da
BR 282 as galerias que devem comunicar um lado e outro da BR. Apontou os locais que já foram objeto
de indicação de sua autoria. Se colocou a disposição do vereador Pedro Steffens para irem até o DNIT
em busca de solução para esta situação, que é preocupante mas ao mesmo tempo muito esperada pela
população. Vereador Pedro Steffens, solicitou do líder do governo que seja realizada colocação de tubos
na estrada que liga o distrito de Machado na altura da propriedade de bento Worma de Souza para que o
ônibus consiga manobrar. Também questionou sobre roteiro das máquinas no programa porteira pra
dentro pois há muito serviço aguardando nas propriedades. Vereador Agostinho José Jung falou dos
valores da obra da BR 282 que é muito pouco diante das demandas. Parabenizou o sargento Rocha pelo
trabalho no PROERD e os servidores públicos pelo dia do servidor. Sobre as praças afirmou que o
trabalho está sendo realizado uma a uma. Sobre o resultado da eleição afirmou que a população espera
mudança na forma de governar. Vereador Leonir Luiz Bettanin sobre a campanha eleitoral declarou-se
envergonhado pelo nível do que foi a campanha. Pouco se falou em propostas, apenas agressões,
acusações tanto em nível estadual quanto federal e a população fez a sua escolha manifestando sua
insatisfação. Finalizou afirmando que o país é uma potencia, basta que tenhamos lideranças sérias, tanto
nos governos quanto na sociedade. Desejou continuidade do trabalho do PROERD ampliando a idade
dos alunos. Vereador Cesar José da Silva também manifestando-se acerca do período eleitoral
declarou não ter votado no segundo turno, por estar em viagem. Trouxe informações acerca da viagem
que realizou para conhecer empreendimentos novos em Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo.
Finalizou lembrando que tudo o que vale a pena é ser íntegro. O presidente comunicou a entrega da lei
que institui o Agosto laranja na APAE de Pinhalzinho e trouxe o agradecimento da instituição a todos os
vereadores. Encerrou a sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão de cinco de
novembro 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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