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14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO - 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos doze 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, 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. Dando início aos trabalhos, o presidente submeteu a apreciação a ata da reunião
anterior, Sessão ordinária 37/2018, realizada em 05 de novembro de 2018, a qual restou aprovada por
unanimidade. Na sequencia, o presidente solicitou o secretário, vereador Clênio José Razera a Leitura
da matéria do expediente, a qual constou de Expedientes oriundos do executivo: Ofício N.
515/2018 que encaminha projetos de lei 39/2018 e 40/2018; Ofício N. 516/2018 que encaminha
alterações ao PL 27/2018; Oficio N. 517/2018 que encaminha Projeto de Lei Complementar
20/2018; Oficio N. 519/2018 que encaminha Projeto de Lei 41/2018; Oficio N. 520/2018 que
encaminha Projeto de Lei 42/2018 Abertura de Credito; Oficio N. 521/2018 que encaminha documentos
para publicação conforme Emenda a Lei Orgânica 06/2010, inciso IV do art 53. Expedientes oriundos
de diversos: - Ofício TCE/SEG Nº 17791/2018 que comunica julgamento/decisão prestação de contas
do prefeito referente ao exercício 2017, remetente: Tribunal de Contas do Estado; Convite
para Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos - Chapecó 22/11/18, remetente: diversas
entidades; Ofício 038/18 Agradecimento pela cedência do auditório para atividade da Escola,
remetente: Geração cursos; Convite ao presidente para cerimônia comemorativa de 50 anos da
FUNOESC, 22/11/18 18hs Joaçaba, remetente: FUNOESC; Ofício N. 1530/18 Comunica celebração de
convênio 3615/2017 para Educação em saúde ambiental para enfrentamento de Aedes Aegypti no
município de Pinhalzinho, valor R$ 100.302,67, remetente: FUNASA; Convite ao presidente e
vereadores para formatura do Ensino Fundamental e Médio dia 15/12/18 as 19:30 Pavilhão EFACIP,
remetente: EJA; Convite Lançamento Edificio Belo Horizonte, 17/11/2018, 8:30 no CTG,
remetente: Construtora NC. Expedientes emitidos pela câmara: OFÍCIO Nº 0160/2018 ao Executivo
encaminhando indicações; OFÍCIO Nº 0161/2018 ao Executivo encaminhando projetos
aprovados. Expedientes apresentados pelos Vereadores: INDICAÇÃO Nº 0101/2018 de autoria da
vereadora Silvana Maria Battisti Bugnotto que propõe ao Executivo que seja executada obra de
acessibilidade (corrimão) na entrada lateral esquerda do Cemitério Municipal. Submetida a discussão, a
autora justificou devido ao grande numero de idosos e portadores de deficiência que visitam o Cemitério
Municipal e por ser um acesso relativamente ingreme, neste lado possuindo apenas escada, dificulta a
locomoção de pessoas com mobilidade reduzida. Submetida a votação, restou aprovada por
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unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0102/2018 de autoria do vereador Claudecir José Corradi que propõe
ao Executivo que se o município adote o sistema de bueiros inteligentes para reter lixo carregado pela
água pluvial. Submetida a discussão, o autor justificou pela necessidade de impedir que o lixo disposto
inadequadamente nas vias públicas chegue aos cursos de água através da rede pluvial. Exemplo bem
sucedido ocorre na cidade de Itapema onde foi instalado uma espécie de cesto nas bocas de lobo, que
retem o lixo, e através da manutenção de tempos em tempos são recolhidos e dado destino adequado.
Vereadora Silvana M. B. Bugnotto afirmou que já está em estudo a implantação pelo município.
Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. Encerrada a matéria do expediente, o
presidente concedeu a palavra aos vereadores inscritos para Breves comunicações (R.I. Art. 165 § 3º até 7 minutos cada vereador inscrito). Vereador Cesar José da Silva falou sobre os questionamentos
que tem recebido de pessoas da comunidade Pinhalense, lideranças, membros de direção de entidades,
buscando informações sobre a destinação do valor de 50% do salário do Prefeito Mario Afonso,
conforme promessa de campanha. Destacou que, nos primeiros meses deste governo, tínhamos a
divulgação da administração informando o valor e a entidade beneficiada, com isso a população
conseguia acompanhar a destinação destes valores, o que não vem mais ocorrendo, diante disso, as
pessoas questionam em busca de informação, afinal a doação de 50% do salário do Prefeito foi um dos
compromissos de campanha. Solicitou ao líder do governo, que sendo possível, apresente para o
legislativo um relatório dos valores doados e entidades beneficiadas até o momento e desta forma os
vereadores poderão responder aos questionamentos contribuindo para a transparência sobre o tema. Ao
concluir sua fala, Cesar lembrou de entidades a exemplo do Coral, que tem uma despesa de R$ 2.000,00
com o maestro e com transporte quando participa de eventos na região, e que, de 2017 para cá, não tem
mais recebido aporte financeiro para as despesas ou transporte por questões legais, mas que precisam
de ajuda financeira para continuar seus trabalhos. Vereador Claudecir José Corradi agradeceu a
administração municipal por atender suas indicações para o conserto de vala em frente a Casan no
acesso à Linha Santa Lucia bem como a limpeza e roçada no campo municipal. Relatou as visitas que
realizou a estabelecimentos comerciais no centro, no sábado 10/11, conversando com a população,
ouvindo as reclamações e sugestões de trabalho. Agradeceu a atenção e a receptividade dos
Pinhalenses, e nas próximas sessões apresentará as sugestões da comunidade através de indicações
ao governo municipal. Afirmou que estar presente na comunidade, ouvir as reclamações e propostas,
explicar, levar informação, fiscalizar, este é o papel do vereador, estar presente na comunidade
promovendo o diálogo. Vereadora Carla R. D. Eckert informou aos Corais, que com a criação do
Departamento de Esporte e Cultura, em 2019, a administração municipal vai lançar edital para que estas
entidades possam se habilitar e receber recursos financeiros no sentido de viabilizar o trabalho, desta
forma, o investimento será de maneira clara, correta e sem preferência para grupos, de maneira
organizada.Quanto ao questionamento do vereador Cesar, destacou que o Prefeito Mario Afonso
continua doando 50% de seu salário mensalmente, mas que optou por não fazer divulgação em respeito
ao período eleitoral. Parabenizou as escolas Objetivo e Marcolino pela participação no festival de dança
“Dança Catarina”, no qual a escola Marcolino foi destaque da noite em sua apresentação. Parabenizou a
Rede feminina de Combate ao Câncer pela organização e sucesso dos eventos promovidos nos dias 10
e 11/11, da mesma forma a todos os profissionais da saúde pelo empenho e trabalho no sábado “D”
(10/11). Concluiu falando que se encerra um ciclo, referindo-se a Escola Amigo da Infância, com a
participação das famílias na noite cultural no sábado 10, com acampamento e atividades
culturais. Vereador Agostinho José Jung falou sobre as reuniões da Comissão de Trânsito, na qual é
representante do legislativo por indicação da administração municipal. Segundo Agostinho, todas as
indicações e debates promovidos no legislativo referente ao transito em nossa cidade, estão sendo
encaminhados junto a Comissão de Transito. Parte das indicações são atendidas , outras ficam em
analise para posterior decisão e encaminhamentos. A execução dos serviços acontece após orientação
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da Policia Civil, Militar e Bombeiros, sendo que estes fazem parte da Comissão de Transito e tem um
papel mais técnico sobre o assunto. Destacou a entrega de cópias das atas das reuniões realizadas
neste ano e dos encaminhamentos feitos para a verificação dos vereadores em especial atendendo a
solicitação do vereador Remi apresentada na última sessão. Parabenizou a administração municipal pelo
excelente trabalho realizado no Cemitério municipal e agradeceu a limpeza realizada no campo
municipal, recolhendo lixo e roçando a vegetação. Informou que fará encaminhamentos junto ao Poder
Executivo para a marcação da metragem/distância do passeio na Praça do Lago para atender a pedidos
dos munícipes que praticam caminhadas no local. Concluiu convidando a todos para participar de evento
promovido pela administração municipal, nesta quarta-feira (14/11), a noite, no Centreventos,
prestigiando as crianças que farão apresentações de dança na modalidade balé. Vereador Leonir Luiz
Bettanin parabenizou a Rede Feminina de Combate ao Câncer pela organização e sucesso dos eventos
promovidos nos dias 10 e 11/11. Destacou que na quarta-feira (14/11) as Comissões estarão reunidas
para analisar o Projeto de Lei 41/2018, que em leitura rápida do projeto identificou que a mensagem de
envio do projeto pelo Prefeito diverge do artigo que o projeto de lei pretende alterar, sendo necessário
que os vereadores verifiquem para encaminhamentos de ajuste. Quanto ao Projeto de Lei Complementar
20/2018 que propõe instituir a contribuição de melhoria e asfaltamento na Av. Mato Grosso, trecho entre
Rua São Salvador e Rua Niterói, no bairro Pioneiro, Bettanin propôs que a administração municipal faça
analise e encaminhe para o legislativo projeto de Lei para asfaltar a quadra da Rua Niterói entre a
Avenida Porto Alegre até a Manaus, desta forma toda aquela região fica asfaltada, caso contrario vamos
ter uma quadra no meio sem asfalto. Ao tratar sobre a Comissão de Transito , lembrou que a indicação
do vereador Agostinho para compor a Comissão de Transito em 2017, foi de iniciativa da administração
municipal, alertou para o fato de que a Comissão de Transito é deliberativa e desta forma o
representante do legislativo não pode ser um vereador(a) mas sim um servidor (a) da casa. Concluiu sua
fala sugerindo que o Vereador Agostinho, representante do legislativo na Comissão de Trânsito promova
o debate do Contorno Viário Sul novamente, para que a Comissão de Trânsito siga com os
encaminhamentos. Lembrou que a Câmara de Vereadores devolveu R$ 206.000,00, (duzentos e seis mil
reais) em 2017, para a administração investir na elaboração do projeto para viabilizar a obra, e que até o
momento, os encaminhamentos não foram realizados. Encerradas as manifestações dos inscritos, o
presidente deu início a ORDEM DO DIA, que constou de: Matérias em regime de urgência oriundas
do Poder Executivo: Regime de urgência dos projetos oriundos do Executivo: PROJETO DE LEI Nº
0039/2018, que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A EFETUAR A ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE LEI Nº 0040/2018 que
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE LEI Nº 0041/2018 que “ALTERA A
LEI 2.565/18 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE LEI Nº 0042/2018 que “AUTORIZA O
CHEFE DO PODER EXECUTIVO A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Todos restaram aprovados por unanimidade. Matérias em segunda
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 CENTRO, PINHALZINHO, SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Submetido a segunda
discussão, o Vereador Leonir Luiz Bettanin, relembrou da necessidade de corrigir o bairro, o que já
ocorreu. Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade e dispensada a votação da redação
final da mesma forma 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
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SALVADOR E AVENIDA MATO GROSSO, NAS QUADRAS 85,86,91 E 92, NO BAIRRO CENTRO,
PINHALZINHO, SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Submetido a discussão e votação, restou aprovado
por unanimidade e dispensada a votação da redação final. 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 e votação, restou aprovado por unanimidade e dispensada a votação da redação
final. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0019/2018 de autoria do Executivo 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 e votação, restou aprovado por unanimidade e dispensada a votação da redação
final. Matérias em primeira discussão: EMENDA SUPRESSIVA Nº 0001, de 09 de novembro de 2018
ao Projeto de lei 27/2018 de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CCJ). O
vereador relator da matéria leu a emenda e sua justificativa, explicando os objetivos da comissão.
Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 0027/2018 que DISPÕE
SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO-SC PARA O
PERÍODO DE 2018-2021, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 2517/2017, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS de autoria do Poder Executivo, com Emenda aprovada. Submetida a
discussão, o vereador Clênio José Razera, esclareceu o que provocou a proposta de alteração do
orçamento do Poder Legislativo, já revista e encaminhada. Vereador Leonir Luiz Bettanin, solicitou a
leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento para deixar claro a todos os vereadores as
considerações das comissões. Vereadora Silvana M. B. Bugnotto, também esclareceu que a alteração
de valores ocorreu em muitos programas para adequar ao planejado pela administração. Submetido a
votação, restou aprovado por unanimidade. Encerrada a a Ordem do dia, o presidente comunicou a
publicação da pauta da próxima sessão no site da câmara, conforme Regimento Interno e passou para
as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, concedendo a palavra aos vereadores inscritos. Vereadora Silvana M.
B. Bugnotto, lembrou do programa do REFIS que está no prazo, divulgou o III Recicla Pinhalzinho, no
próximo sábado dia 17 de novembro, convidando a todos para aproveitar a oportunidade de dar destino
adequado aos materiais. Comunicou que o COMDIM fará na mesma data, aproveitando a oportunidade,
a distribuição de material referente a violência doméstica. Também reforçou o convite para o
encerramento das atividades da cultura que ocorrem nos próximos dias. Cumprimentou a Rede Feminina
pelo sucesso do pedágio e da pesca, os resultados significativos e a APAE pelo almoço de aniversário,
cujo evento contou com a participação dos clubes de serviço, que estão de parabéns pelo envolvimento.
Emocionante também foi a atividade do CEIM Amigo da Infância, o envolvimento da escola e da família.
Comunicou que estará representando a Câmara em evento Roda de Conversa na cidade de Quilombo.
Encerrou confirmando que o prefeito vem cumprindo o compromisso em relação a doação de seu salário.
Vereadora Carla R. D. Eckert, apontou indicações que apresentará em relação ao trânsito para que o
vereador Agostinho leve as idéias já para a reunião da comissão de trânsito. Parabenizou todos os
envolvidos nos eventos do final de semana e reforçou o calendário de eventos do final do ano. Vereador
Pedro Steffens falou da obra que o Estado vem executando na Escola José Marcolino, e afirmou o
quanto é complicado os processos de licitação e execução. Referindo-se a proposta do vereador
Claudecir quanto as cestas nas bocas de lobo, lembrando que há exemplos como o citado, colocado nas
saídas da rede pluvial. Convidou a todos para participar do baile de chopp do Distrito de
Machado. Vereador Clênio José Razera reforçou os elogios ao Jardim Amigo da Infância pelo
envolvimento dos pais nas atividades. Parabenizou Valdir Oberher pelo dia de campo em sua
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propriedade, envolvendo produtores de fumo de toda a região. Reforçou o evento Recicla Pinhalzinho
que ocorrerá na parte da manhã. Elogiou as condições do cemitério municipal em relação a limpeza,
cuidados, etc. resultado da presença permanente de um servidor público. Lembrou também da atividade
na última quarta feira com a Escola do Legislativo em relação a Câmara Mirim, atividade que vem sendo
bastante incentivada. Quanto a doação que o prefeito vem fazendo, é pessoal e o mesmo não tem
interesse na divulgação. Também comentou a contratação de empresa para levantamento do patrimônio
do município. Agradeceu a presença do suplente Márcio que encerra as atividades nesta sessão.
Vereador Marcio Carlos Galiazzi agradeceu ao governo por atender a pedido de limpeza do campo
municipal. Também solicitou adequação das bocas de lobo da rua São Salvador, esquina com a
Voluntários da Pátria; a troca de placas de sinalização de lombadas na comunidade da Linha Galiazzi; a
ampliação do abrigo de ônibus em frente ao Posto de Saúde do Bairro Jardim Maria Terezinha, utilizado
nos mesmos horários por alunos e pacientes e a limpeza nas vias do loteamento Bruxel pelo acumulo de
lixo. Finalizou, agradecendo ao seu partido e ao MDB pela oportunidade de assumir temporariamente
uma cadeira no legislativo e relatou sobre o que foi a experiência. Vereador Remi Antonio Sulzbacher
comunicou a entrega de material esportivo para escolas do Estado, fruto de seu pedido ao governo e
agradeceu pelo atendimento de sua solicitação em apresentar as cópias das atas das reuniões da
Comissão de Trânsito que aconteceram neste ano. Destacou que ao fazer a leitura das atas identificou a
ausência do representante do legislativo nas reuniões. Lembrou que o legislativo seguidamente debate
questões relacionadas ao trânsito e sugere indicações de ações que podem sanar ou minimizar os
problemas enfrentados pela população Pinhalense. Disse que a participação do representante nas
reuniões garante a apresentação do que fora debatido no legislativo além de contribuir com os
encaminhamentos. Insatisfeito, cobrou a participação ativa do representante na Comissão, bem como, o
repasse dos encaminhamentos dados no legislativo. Finalizou convidando para a quarta cavalgada do
município, que ocorrerá no final do mês. Vereador Leonir Luiz Bettanin solicitou que a mesa verifique a
representação da casa na comissão de trânsito. Lamentou a necessidade de instalação de lombadas e
rotatórias pela falta de conscientização e disciplina em relação ao trânsito. Parabenizou o suplente de
vereador Marcio Carlos Galiazzi pela atuação na casa e registrou o trabalho do deputado Valdir Colatto
na liberação de veículos para os municípios, recursos do MDA e que no dia 11 de dezembro, em
Florianópolis, o município de Pinhalzinho receberá um dos 9 veículos para os municípios de Santa
Catarina. Vereador Cesar José da Silva, solicitou do líder do governo que seja observado pelo governo
a situação de lombada em frente ao colégio Objetivo, onde os motoristas entram na contramão para
desviar. Parabenizou o vereador Márcio pela humildade e conduta na casa e reforçou o convite da
Construtora NC para o lançamento de mais um edifício financiado pelo programa Minha Casa Minha
Vida, que ocorrerá no sábado dia 17. Vereador Agostinho José Jung destacou que como líder do
governo, busca sempre atender a todos os pedidos dos vereadores a exemplo do pedido do vereador
Remi para trazer cópias das atas das reuniões da Comissão de Trânsito. Ressaltou que mesmo quando
não está presente nas reuniões sempre encaminha o debate do legislativo para os membros da
Comissão. Destacou que haverão três reuniões da comissão, que estará participando de duas, ou seja,
de 66% a 70% das reuniões. Explicou que nem todos os participantes podem estar em todas as
reuniões. Para clareza informou que faltou a primeira reunião, que na segunda reunião esteve presente e
vai pedir para retificar a ata e registrar seu nome como membro presente na reunião. Quanto a terceira
reunião garantiu que estará presente. Declarou que nem sempre é possível estar presente no horário de
início e permanecer até o termino da reunião, pois todos os membros são pessoas da comunidade que
voluntariamente se dispõem. A exemplo da reunião de amanhã onde serão levadas as demandas
apresentadas hoje por exemplo. Depois são debatidas por técnicos que podem entender viáveis ou não.
Há entendimentos diferentes, então a comissão pode decidir por acatar ou não. O que ocorre que
sempre se busca por fazer o melhor por toda a comunidade. Concluiu parabenizando o vereador Marcio
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Galiazzi por sua estada no legislativo e reforçando o convite para o lançamento do edifício da NC
construtora. Encerrando as manifestações, o presidente relatou a participação em evento da família
Leonistica. Parabenizou a APAE, em especial ao presidente pela condução do trabalho. Também esteve
representando a casa em atividade no Loteamento Boa Vista I e outros eventos do município. Encerrou a
sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão de dezenove 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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