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14ª LEGISLATURA – 2ª PERÍODO - 37 ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos cinco dias do mês de novembro 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 R. D. Eckert, Cesar
José da Silva, Claudecir José Corradi, Clenio José Razera, Leonir Luiz Bettanin, 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. Convidou a todos para ouvir/cantar o hino do município, conforme Resolução
03/2012. Na sequencia submeteu a apreciação a trigésima sexta (36ª) Sessão Ordinária 2018, realizada
em 29 de outubro de 2018, a qual restou aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente solicitou
do secretário da mesa, vereador Clênio José Razera a leitura do material de expediente que constou de:
Expedientes oriundos do executivo: Ofício 510/2018 que encaminha documentos para publicação
conforme Emenda a Lei Orgânica 06/2010, inciso IV do art 53. Expedientes oriundos de
diversos: Convite ao presidente para reunião festiva dia 06/11 as 19:30 na sede do clube,
remetente: LIONS. Expedientes emitidos pela câmara: OFÍCIO Nº 0157/2018 – Ao Executivo
encaminhando projetos aprovados; OFÍCIO Nº 0158/2018 – Ao Executivo encaminhando
indicações; OFÍCIO Nº 0159/2018 – Ao Executivo solicitando adequação de projeto. Expedientes
apresentados pelos Vereadores: INDICAÇÃO Nº 0099/2018 de autoria do vereador Márcio Carlos
Galiazzi que propõe ao Executivo que seja instalado redutor de velocidade, tipo lombada na Rua Felipe
Schmidt entre as ruas Governador Celso Ramos e rua Aderbal Ramos da Silva no Bairro Jardim Maria
Terezinha. submetida a discussão, o autor justificou devido ao transito intenso do local e a declividade da
via em direção a praça do bairro, o que aumenta o número de pessoas circulando. Submetida a votação,
restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0100/2018 de autoria do vereador Márcio Carlos
Galiazzi que solicitou do Executivo para que seja providenciado instalação de redutor de velocidade, tipo
lombada, na Rua Vilson Kleinubing entre as Ruas Celso Ramos e Aderbal Ramos da Silva no Bairro
Jardim Maria Terezinha. Submetida a discussão, o autor justificou devido a transito intenso do local,
proximidades de escola, CRAS e ginásio do bairro. Submetida a votação, restou aprovada por
unanimidade. Para encerrar a primeira parte da sessão, o presidente concedeu a palavra aos vereadores
inscritos para Breves comunicações conforme Regimento Interno Art. 165 § 3º por até sete minutos
cada vereador inscrito. Vereador Clenio José Razera falou da audiência pública realizada no último dia
trinta de outubro, promovida pelo Governo Municipal em parceria com a Companhia Catarinense de
Águas e Saneamento – CASAN, com objetivo de discutir a implantação do saneamento básico no
município. Afirmou que conforme contrato assinado entre o município e a Casan em junho de 2009, a
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implantação do saneamento básico é de responsabilidade da Companhia. O investimento previsto é de
aproximadamente R$ 18 milhões, a Casan pede ampliação do prazo de concessão para dar viabilidade
ao investimento. Além disso, quer licitar a obra neste ano ainda, para que no início de 2019 possa
começar as obras, uma vez que os recursos para o investimento já estão na conta. Em sua opinião o
vereador diz que Pinhalzinho foi iludido pela Casan em 2009, na assinatura do convenio, pois, o mesmo
fez um levantamento do montante repassado até o momento pela Casan em 2018, referente ao repasse
de 7% da arrecadação para o município, perfazendo um montante de R$ 281.000,00, o que significa que
a Casan recolhe mais de R$ 400.000,00 por mês. Ressaltou ainda que apesar da arrecadação, a Casan
não repõe um centímetro de tubo na cidade, os loteadores são obrigados a fazer a rede de água nos
loteamentos novos e doar a rede para a Casan. Que em 2017, teve a inauguração de investimentos
realizados na estação de tratamento e captação d’água no rio Burro Branco, mas em precárias
condições, apesar de que, nestes dez anos de convenio, a Casan arrecadou aproximadamente R$ 18
milhões de reais. Finalizou defendendo a municipalização do sistema de distribuição de água ,fazer a
gestão de recursos e administração local, e declarou-se contrário a ampliação do prazo de concessão do
sistema para a Casan. Vereador Remi Sulzbacher cobrou do líder do governo a padronização das
vagas de estacionamento da Avenida Brasília. Hoje parte da avenida é estacionamento oblíquo e parte é
paralelo. Remi destacou que para cada duas vagas de estacionamento paralelo cabem três vagas no
estacionamento oblíquo. Cobrou ainda para apróxima sessão, cópia das atas das reuniões da Comissão
de trânsito do exercício 2018. Segundo ele, são inúmeras as indicações e debates promovidos pelos
vereadores sobre os problemas de trânsito e estacionamento em nossa cidade e muito pouco do que é
encaminhado pela casa tem recebido atenção no sentido de resolver os problemas.Finalizou solicitando
ainda providencias do município junto ao DEINFRA para resolver os problemas na SC 160, no trecho da
Linha Volta Grande, nesta região, a via encontrasse bastante danificada provocando prejuízos aos
proprietários de veículos, além do risco eminente de acidentes. Vereador Claudecir José Corradi falou
de problemas e apresentou vários pedidos de serviços ao líder do governo: na Avenida São Paulo em
frente a Panificadora Chiquinho tem uma boca de lobo trancada acumulando água; um pneu de patrola
abandonado e cheio de água na lateral da arquibancada do campo municipal, além da vegetação que
necessita de roçada. No acesso à Linha Santa Lucia, em frente a Casan, foi aberto uma vala no asfalto,
esta vala danifica os pneus dos veículos que circulam nesta via necessitando de reparos; na área
urbana, seja nos bairros ou no centro temos inúmeros terrenos baldios com matagal e acumulando lixos,
tornando-se criadouros do mosquito Aedes aegypti, que como sempre, demandam uma ação do
município para a limpeza. Pediu ainda, providencias junto ao DNIT para a limpeza da lateral da BR 282
que está com a vegetação adentrando na via. Concluiu se colocando a disposição da comunidade
Pinhalense para contribuir da forma que for possível. Vereador Cesar José da Silva falou sobre o
Decreto 9546 de 30/10/2018 que altera o Decreto 9508 de 24/09/2018, a pedido da Presidente do
Conselho da Pessoa com Deficiência – CONDE, Jussara Capelli Stanga. Segundo o vereador este
decreto exclui a previsão da necessidade de adaptação para provas físicas e práticas para aprovação de
candidatos com deficiência em concursos. O CONDE encaminhará para esta casa juntamente com os
vereadores uma moção de repudio para a próxima sessão. Apresentou para o líder do governo o pedido
dos moradores do Bairro Divinéia para o plantio de árvores para o sombreamento da praça do bairro, os
pais e acompanhantes das crianças não tem um local para se abrigar do sol. Relatou ainda que nos
últimos meses tem recebido vários pedidos de famílias para ajudar a encaminhar atendimento à famílias
e a pacientes dependentes químicos e alcoólatras. Questionou lembrando que este público deveria estar
sendo atendido pelo CAPs, que fora fechado em nossa cidade, e que conforme informações passadas
pela Secretaria de Saúde, este trabalho foi incorporado a outras ações e equipes de atendimento
inclusive realizando o trabalho de forma diferenciada, mas, diante dos pedidos que vem recebendo, temse a impressão de que este público está desassistido e o que está sendo feito não dá conta da demanda
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da comunidade. Vereador Leonir Luiz Bettanin, discordou do vereador Clênio, pois entende que o
serviço de tratamento e distribuição de água em nossa cidade é um tema amplo e demanda de muito
dialogo, por que as opiniões divergem. Quanto ao convenio de concessão, destacou que a pendencia é o
saneamento básico para o esgotamento sanitário. Lembrou que a Casan realizou vários investimentos, a
exemplo da troca da tubulação da rede de distribuição de água para o Bairro Bela Vista por tubos de
200mm. A colocação de tubulação de espessura maior para o Bairro Pioneiro e rede de distribuição até a
Udesc. Destacou os investimentos realizados para captar água do rio Burro Branco com tubulação de
300mm, agradecendo a família Gubiani por permitir que a tubulação passasse em sua propriedade
promovendo uma economia de 1.000 metros de tubos e deu um alinhamento melhor a rede. Este
investimento de captar água do rio Burro Branco vai possibilitar enfrentarmos as estiagens sem
necessidade de fazermos o que fora feito em 2011 para amenizar o problema. Citou que neste período
caminhões tanques puxavam água de diferentes locais para abastecer a estação de tratamento d’água.
Declarou-se contra a municipalização e destacou que é hora de avançar nas melhorias para a
comunidade. O serviço de tratamento e distribuição de água demanda de atenção e trabalho, 24 horas
do dia, o ano todo, municipalizar é trazer esta responsabilidade para o município, o que na sua opinião
não é a melhor opção. Vereador Agostinho José Jung em sua fala respondeu aos questionamentos e
pedidos dos vereadores Remi, Claudecir e Cesar. Falou que quanto a situação da SC 160 na Linha
Volta Grande é de responsabilidade do DEINFRA, mas vai verificar junto a administração se a
autorização tida anteriormente para fazer os reparos ainda está vigente para que o município realize os
consertos. Ressaltou que aos poucos a administração municipal vai tentar resolver atendendo as
demandas da comunidade apresentada pelos vereadores. Encerradas as manifestações dos breves
comunicados, o presidente deu início a ORDEM DO DIA, a qual constou de: Matérias em discussão
única: 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”. Submetido a discussão e votação, restou aprovado por unanimidade. PROJETO DE
LEI Nº 0033/2018 de autoria do executivo que REVOGA A LEI 2.498/16 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Submetido a discussão, o vereador Leonir Luiz Bettanin fez um relato do histórico da
cessão do terreno para a Rede Feminina bem como da captação de recursos para a construção da sede
própria, através de emendas da bancada do MDB ao município e este assumindo a construção em
parceria com a Rede Feminina. A devolução do terreno permite ao município realizar a obra. Vereador
Cesar José da Silva lembrou que é preciso acreditar, prova disso hoje o município poder realizar a
construção. Vereador Claudecir José Corradi, também manifestando-se favorável ao projeto justificou
a necessidade de aprovar o projeto. Vereador Clênio José Razera, também posicionando-se favorável ao
projeto e lembrando do trabalho que faz a Rede Feminina, lembrando também que hoje o prefeito paga o
aluguel dom espaço que a rede utiliza. Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. Em
acordo, também foi dispensada a votação da redação final de ambos projetos votados. Matérias em
primeira discussão: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0016/2018 de autoria do executivo
que “INSTITUI CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DECORRENTE DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
SOBRE PISOS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA AVENIDA VOLUNTÁRIOS DA
PÁTRIA, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, PINHALZINHO, SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Submetido a
discussão, o vereador Leonir Luiz Bettanin fez uma explicação dos locais onde serão executadas as
obras dos quatro projetos. Vereador Claudecir José Corradi alertou para a necessidade de corrigir o
bairro a que se refere o projeto, pois trata-se do Centro e não bairro São José. Vereador Remi Antonio
Sulzbacher solicitou anexar mapa dos projetos pois confunde-se ao votar. Vereadora Silvana M. B.
Bugnotto lembrou que há na sala de comissões a indicação no mapa de todos os trechos. O presidente
solicitou do vereador Leonir Luiz Bettanin que faça por projeto a localização das ruas a que se destina a
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obra. Vereadora Carla R. D. Eckert ponderou que independente de participar ou não de comissão é
necessário que os vereadores busquem se inteirar dos projetos antes de votar. Submetido a primeira
votação, restou aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0017/2018 de
autoria do executivo que INSTITUI CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DECORRENTE DE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISOS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA
RUA SÃO SALVADOR E AVENIDA MATO GROSSO, NAS QUADRAS 85,86,91 E 92, NO BAIRRO
CENTRO, PINHALZINHO, SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Submetido a discussão, o vereador
Leonir Luiz Bettanin, esclareceu e identificou a localização da obra. Vereadora Silvana apresentou o
valor total da obra. Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 0018/2018 de autoria do Executivo que INSTITUI CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA DECORRENTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA NITERÓI, ENTRE A AVENIDA
MANAUS E AVENIDA MATO GROSSO, NO BAIRRO PIONEIRO, PINHALZINHO, SC E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Submetido a discussão o vereador Leonir Luiz Bettanin, esclareceu e identificou a
localização da obra. Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 0019/2018 de autoria do Executivo que INSTITUI CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA DECORRENTE DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISOS DE CALÇAMENTO
COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA SANTO ANTÔNIO E RUA FORTALEZA, NO BAIRRO SANTO
ANTÔNIO, PINHALZINHO, SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Submetido a discussão o vereador
Leonir Luiz Bettanin, esclareceu e identificou a localização da obra. Vereadora Silvana apresentou o
valor das obras. Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, o
presidente informou que a pauta é publicada conforme Regimento. Para finalizar concedeu a palavra aos
vereadores para EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Vereador Agostinho José Jung convidou a todos para
participar do 6º Campeonato de Pesca da Rede Feminina, comunicou que os engenheiros da prefeitura
estão auxiliando em parceria para elaboração de alguns projetos da nova sede da Rede. Enfatizou a
importância da prevenção do câncer nos homens e nas mulheres e a importância das campanhas do
outubro rosa e novembro azul. Vereadora Carla R. D. Eckert se manifestou preocupada com a situação
da Casan e se perguntou se é a melhor hora para a renovação do contrato com a Casan devidos as
mudanças que irão ocorrer com as trocas de governos em 2019. Lembrou a importância da participação
da comunidade nas audiências públicas, pois é onde se toma as decisões para vários encaminhamentos
para nossa cidade. Lembrou do almoço da APAE que ocorrerá no próximo sábado e convidou todos para
participar. Sobre os buracos na SC 160, enfatizou a importância de conversar novamente com o Deinfra
para tentar a autorização para que o município de Pinhalzinho possa fazer estes concertos. Sobre a
dependência química relatada pelo vereador Cesar, afirmou que acredita que o trabalho está andando
muito bem e verificará o nome das pessoas que buscaram o vereador para ver o que o município pode
fazer. Citou que a espera não ultrapassa os 15 dias e muita vezes a vontade do tratamento é mais da
família do que do paciente. Disse que o paciente fica 30 dias na clínica e voltando pra casa volta a beber.
Parabenizou a Rede Feminina pelo belo trabalho que resulta no destaque que tem. Vereadora Silvana
M. B. Bugnotto parabenizou a Rede feminina pelo belo trabalho e convidou todos para colaborar no
pedágio e no campeonato de pesca. Enfatizou o destaque que a Rede tem na região. Convidou a todos
os homens e mulheres para se prevenir do câncer. Lembrou a vereadora Carla que a renovação do
convênio com a Casan é somente em 2024 e que o que está sendo discutido agora é a questão do
saneamento. Comunicou que o CAPS está funcionando, foi fechado por um período e que agora está
funcionando normalmente. Fez uma indicação verbal para que o município faça um corrimão e uma
rampa na estrada do cemitério. Encerrando, o presidente, vereador Sadi José Liston falou em relação a
audiência pública, e que percebeu uma inversão de papeis, pois, os vereadores da oposição apoiando o
prefeito para dar andamento ao saneamento enquanto os vereadores da situação questionando. Pediu
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que os vereadores da oposição conversem com o prefeito para troca de idéia acerca do saneamento,
pois o prefeito está no cargo para gerir o município e os vereadores devem estar ao seu lado. Encerrou
a sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão de doze 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.

Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado em:
www.camarapzo.sc.gov.br/doc
pelo código 68181113

Página 5 / 5

