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14ª LEGISLATURA – 1º PERÍODO - 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos dezenove 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, Fabiana Paula Merigo, Leonir Luiz Bettanin,
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. Deu início aos trabalhos submeteu a apreciação a ata da reunião anterior, Ata da
trigésima oitava Sessão Ordinária, realizada em 12 de novembro de 2018. Vereador Agostinho José
Jung solicitou revisão de sua manifestação nas considerações finais. O presidente solicitou da
assessoria da casa para identificar nas gravações a manifestação e detalhar o pronunciamento do
vereador. Deu continuidade a sessão solicitando do segundo secretário, vereador Clênio José
Razera a Leitura da matéria do expediente que constou de Expedientes oriundos do
executivo: Oficio N. 529/2018 que encaminha Projeto de lei 43/2018 que autoriza a alienação de bens
e dá outras providências; Mensagem e Projeto de lei 44/2018 que dispõe sobre as diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019; Mensagem e Projeto de lei 0045/2018
que Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2019; Mensagem e Projeto de lei
46/2018 que altera a Lei 2.445/2015 e dá outras providências; Oficio N. 526/2018 que encaminha PLC
21/2018 que institui contribuição de melhoria decorrente de recapeamento asfáltico sobre pisos de
calçamento com pedras irregulares na Rua Fortaleza, no bairro Santo Antônio, na cidade de Pinhalzinho,
SC e dá outras providências; Cópias da Atas da Comissão de trânsito datadas de 06/03/2018 e
05/07/2018; Oficio N. 524/2018 comunicando concordância plena ao substitutivo do Projeto de Lei
037/2018; Oficio N. 527/2018 de Retificação ao PL 41/2018; Oficio N. 528/2018 solicitando retirada de
projeto 034/2018; Oficio N. 530/2018 que encaminha Prestação de Contas 4º Bimestre 2018 Prefeitura
Municipal de Pinhalzinho; Oficio N. 532/2018 que encaminha documentos para publicação conforme
Emenda a Lei Orgânica 06/2010, inciso IV do art 53; Convite para Show de patinação dia 21/11 as 20hs
no Centreventos. Expedientes oriundos de diversos: Ofício N. 55/2018 solicitação de informações,
remetente: Observatório Social; Convite para a abertura e visitação da 2ª Feira do Projeto Jovem
empreendedor , remetente: APAE Pinhalzinho; Ofício 21/2018 Pedido de espaço na Tribuna do Povo
remetente: COMDE; Convite para Coquetel de comemoração do aniversário de 10 anos da Associação
cultural alemã, dia 14/12/2018 19:30 na Sede dos caminhoneiros, remetente: Assoc. Cultural Alemã de
Pinhalzinho. Expedientes emitidos pela câmara: OFÍCIO Nº 0162/2018 – Ao executivo, encaminhando
indicações; OFÍCIO Nº 0163/2018 – Ao executivo encaminhando projetos de lei aprovados; OFÍCIO Nº
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0164/2018 – Ao Observatório Social respondendo ofício. Expedientes apresentados pelos
Vereadores: MOÇÃO Nº 0007/2018 de autoria de todos os vereadores que apresenta moção de
repúdio ao decreto n. 9.546, de 30 de outubro de 2018, que exclui a previsão de adaptação das provas
físicas para candidatos com deficiência para seleção em concursos públicos e em processos seletivos no
âmbito da administração pública federal direta e indireta, determinadas pelo decreto n. 9.508, de 24 de
setembro de 2018. INDICAÇÃO Nº 0103/2018 de autoria da vereadora Carla Rosivone Dreyer Eckert
que propõe ao executivo que sejam instaladas junto as vagas de estacionamento reservadas
as Pessoas com Deficiências e Idosos, placas com frases de sensibilização para a população, quanto a
importância daquelas vagas para quem precisa ou chamando a atenção de foram criativa, desaprovando
a atitude de ocupar tais vagas. Submetida a discussão, a autora justificou a proposição. Submetida a
votação, restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0105/2018 de autoria da vereadora Carla
Rosivone Dreyer Eckert que propõe ao Executivo Municipal que providencie a ampliação da
churrasqueira do pavilhão do Parque EFACIP, pois, a cada ano os eventos realizados trazem maior
público, e esta alteração vai melhorar substancialmente a manipulação dos alimentos por
quem estiver trabalhando no evento. Submetida a discussão, a autora justificou. Submetida a votação,
restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0106/2018 de autoria da vereadora Carla Rosivone
Dreyer Eckert propondo ao Executivo que seja providenciada a instalação de rotatória na esquina da
Rua São Salvador e Av. Capitão Anizio (APAE e Cartório Eleitoral), devido ao alto fluxo de veículos
alguns acidentes tem acontecido, e é frequente o trânsito de crianças que vão as escolas próximas do
local. Submetida a discussão a autora justificou. Submetida a votação, restou aprovada por
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0107/2018 de autoria da vereadora Carla Rosivone Dreyer Eckert
propondo ao Executivo que seja instalada rotatória na esquina da Av. Porto Alegre com a Rua João
Pessoa, próximo ao Salão da Ilaine e Oficina Spricigo, devido ao aumento de acidentes no local.
Submetida a discussão, a autora justificou. Vereador Agostinho José Jung, líder do governo justificou que
foram acatadas pela comissão de trânsito, na ultima reunião estas propostas e ainda que está sendo
analisada a viabilidade de substituir algumas lombadas e rotatórias por lombadas eletrônicas. Submetida
a votação, restou aprovada por unanimidade. Encerrada a leitura do material de expediente, o presidente
convidou para fazer uso da Tribuna do Povo, o Pinhalense Leonardo Ecco, 1º Tenente Bombeiro
Militar, Comandante do 1º Pelotão da 3ª Companhia do Batalhão de Operações Aéreas, atendendo ao
requerimento do vereador Remi Sulzbacher. O tenente Leonardo relatou sua trajetória profissional, os
desafios impostos pela profissão, as dificuldades, das alegrias e satisfação de dever cumprido.
Agradeceu sua família e aos seus professores desde o ensino fundamental, amigos, colegas de trabalho,
pelo apoio e palavras de incentivo. Manifestaram-se os vereadores Remi Antonio Sulzbacher, Carla R. D.
Eckert, Agostinho José Jung, o presidente, vereador Sadi José Liston. Finalizando a participação do
tenente, os vereadores fizeram a entrega de menção honrosa. Considerando o tempo da primeira parte
da sessão quase esgotado, o presidente solicitou dos vereadores inscritos para breves comunicados a
compreensão para deixarem suas manifestações para as considerações finais e deu início a ORDEM DO
DIA, a qual constou de Matérias em regime de urgência: Pedido para tramitação em Regime de
Urgência do Projeto de lei 43/2018 que autoriza a alienação de bens e dá outras providências e
do Projeto de lei 46/2018 que altera a Lei 2.445/2015 e dá outras providências. Submetido a discussão
e votação, restaram aprovados por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 0039/2018 de autoria do
Executivo, que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A EFETUAR A ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE LEI Nº 0040/2018 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 0042/2018 de
autoria do Executivo que "AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A EFETUAR A ABERTURA
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DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Submetidos a discussão, o relator na
Comissão de Constituição e Justiça, vereador Cesar José da Silva justificou que os projetos de
suplementação, estão dentro da normalidade da gestão, pois não não é possível prever exatamente tudo
o que ocorre no ano. O presidente submeteu-os a votação. Os três restaram aprovados por unanimidade,
em votação única e dispensada a votação da redação final. PROJETO DE LEI Nº 0041/2018, de autoria
do Executivo que “ALTERA A LEI 2.565/18 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Submetido a discussão, a
vereadora Silvana M. B. Bugnotto justificou a necessidade de alteração da lei que criou o auxilio
alimentação recentemente, pois não alcança os conselheiros tutelares. Submetido a votação, restou
aprovado por unanimidade e dispensada a votação da redação final. Matérias em discussão
única: MOÇÃO Nº 0007/2018 de autoria de todos os Vereadores, que apresenta moção de repúdio ao
decreto n. 9.546, de 30 de outubro de 2018, que exclui a previsão de adaptação das provas físicas para
candidatos com deficiência para seleção em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da
administração pública federal direta e indireta, determinadas pelo decreto n. 9.508, de 24 de setembro de
2018. Submetida a discussão, o vereador Cesar José da Silva, justificou que o COMDE recorreu a esta
casa para que a moção de repúdio fosse efetuada a fim de garantir o direito de pessoas com deficiência
de participar de concursos com provas adaptadas. Submetida a votação, restou aprovada por
unanimidade. Retomando a ata da sessão anterior, o presidente solicitou de secretário, a leitura da
alteração da ata, solicitada pelo vereador Agostinho José Jung. submetida a votação, restou aprovada
por unanimidade. Matérias em segunda discussão: EMENDA SUPRESSIVA Nº 0001, de 09 de
novembro de 2018, ao Projeto de lei N. 27/2018, que Suprime a alínea “a” do inciso II do Art. 11 do
Projeto, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador relator da Comissão
de Finanças e Orçamento, Leonir Luiz Bettanin, justificou a necessidade da emenda, a qual submetida a
votação, restou aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 0027/2018 com emenda aprovada,
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. Submetido a discussão e
votação, restou aprovado por unanimidade bem como dispensada a votação de sua redação final.
Encerrada a matéria da ordem do dia, o presidente lembrou que as matérias da ordem do dia da próxima
sessão são disponibilizadas no página da câmara com prazo previsto no Regimento Interno. Para
finalizar, concedeu a palavras aos vereadores para EXPLICAÇÃO PESSOAL. Vereador Agostinho
José Jung, em sua manifestação abordou diversos assuntos, dentre eles, deu as boas-vindas a
vereadora Fabiana pelo retorno as atividades da vereança, registrou o dia da Bandeira (19/11), convidou
os vereadores a participar do Encontro da União de Vereadores do Brasil – UVB, no início do mês de
dezembro em Irai/SC. Informou que amanha (20/11) acontece em Chapecó o ato de entrega da obra da
BR 282, trecho de Chapecó a Xanxerê, com a presença do Ministro dos Transportes Valter Casemiro,
neste ato está previsto a assinatura da ordem de serviço de R$ 158.000.000,00 (centro e cinquenta
milhões de reais) destinados as obras do trecho de Chapecó a Dionísio Cerqueira. Registrou o
sentimento de tristeza devido ao acidente acorrido nesta tarde na Linha Navegantes, onde veio a óbito
no local, uma jovem de Maravilha e, pelos inúmeros acidentes ocorridos ultimamente na SC-160 e
BR-282 devido a falta de manutenção e conservação das vias. Declarou estar confiante que as obras
deem inicio ainda em 2018 pela empresa contratada. Concluiu sua manifestação relatando a reunião da
Comissão de Trânsito, no último dia 13/11, onde todas as indicações dos vereadores no que se refere ao
trânsito de nossa cidade foram apresentadas para os membros da Comissão, segundo Agostinho o
debate foi amplo. A maioria das indicações foram aprovadas e serão executadas, as demais serão
analisadas com mais tempo para definir se executa ou não, principalmente a questão dos
estacionamentos na Avenida Brasília, onde parte é oblíquo e parte é paralelo. Com a cobertura proposta
para a Praça Central com possibilidade de fazer algo com a Travessa Santa Catarina. Conforme
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Agostinho a proposta está em estudos, e exemplos realizados em outras cidades estão sendo analisados
para ver da viabilidade de executar algo similar na Praça Central. Vereadora Carla R. D Eckert,
parabenizou as entidades, população e a administração municipal pelo sucesso do 3º Recicla
Pinhalzinho, onde foram recolhidos 4.630 quilos de lixo eletrônico, 967 lâmpadas fluorescente e 850
litros de óleo de cozinha. Segundo Carla, já se pensa no 4º Recicla, incluindo outros tipos de materiais
para serem descartados de maneira correta. Agradeceu a Comissão de Trânsito por ter aprovado a
execução de suas indicações para o trânsito urbano, pois suas indicações atendem a reivindicação da
comunidade Pinhalense. Concluiu convidando todos a participar no dia 21/11 do encerramento da
patinação e no dia 23/11 da abertura do Natal. Vereadora Fabiana Paula Merigo apresentou
verbalmente um “Voto de Louvor” para a APAE de Pinhalzinho pelos seus 35 anos de atividades em
nosso município, entidade fundamental que atende principalmente crianças com deficiência de forma
eficiente e eficaz, presta apoio aos alunos e seus familiares. Com o Voto de Louvor o legislativo
reconhece a importância do trabalho e valoriza a entidade, direção, funcionários e público atendido.
Parabenizou os Conselheiros Tutelares pala passagem do Dia do Conselheiro Tutelar (18/11), um
profissional importante na garantia dos direitos da criança e adolescente, que por vezes não é
reconhecido pela sociedade. Fabiana destacou que o Conselho Tutelar nasceu no dia 13 de julho de
1990 junto com Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei 8.069. No Brasil, os
Conselhos Tutelares são órgãos municipais destinados a zelar pelo cumprimento dos direitos da criança
e do adolescente, conforme determinado no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 131 a 140). A
vereadora destacou a realização da Conferencia Municipal da Criança e Adolescente com o tema central
“Proteção integral a diversidade e enfrentamento as violências” em 26/09. Fabiana lembrou que as
crianças e adolescentes presentes na Conferencia, elaboraram lista com suas demandas e politicas
públicas que eles entendem ser necessários em nosso município. Fabiana solicitou um relatório destas
demandas e propostas de políticas públicas do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente
para que o legislativo Pinhalense e enquanto agentes políticos, os vereadores possam contribuir nos
encaminhamentos das proposições e acompanhar os trabalhos. Concluiu parabenizando os
organizadores, profissionais envolvidos, administração, alunos da cultura e população pelo belo evento
de dança realizado no último dia 14/11, destacou a participação dos meninos com uma excelente
apresentação. Vereador Claudecir José Corradi solicitou ao líder do governo que providencie a retirada
da placa de carga e descarga instalada em frente a porta da Loja Magazine Luiza na Travessa Santa
Catarina e recoloque em local mais apropriado. Destacou a aprovação da Comissão de Transito para
instalar rótula na Avenida Capitão Anísio esquina com a Rua São Salvador, mas pediu que a
administração municipal dê atenção a necessidade de fazer o estacionamento para a escola EMEB, de
um lado é estacionamento para os ônibus, do outro lado é estacionamento oblíquo com vagas
insuficientes para atender a demanda de veículos dos funcionários da escola e, os pais enfrentam
diariamente problemas para deixar seus filhos na escola por não ter vagas para estacionar e movimento
intenso. Viabilizando o estacionamento para a escola grande parte dos problemas enfrentados nesta
quadra ficariam sanados. O vereador também destacou o empenho do Deputado Federal Celso
Maldaner para a liberação dos recursos a serem investidos na recuperação da BR-282 com a assinatura
da ordem de serviço para o trecho de Chapecó a São Miguel do oeste. Lamentou a falta de empenho das
lideranças locais para incluir o projeto o escoamento da água pluvial em quatro pontos críticos, citou: o
trevo leste em frente ao Jovani Tur, no Bairro Panorama, no Centro Oeste e na Sede Social da Radio
Centro Oeste. Insatisfeito, lembrou que em 2017 fez a indicação para que a administração municipal
tomasse as medidas necessárias para garantir no projeto técnico e execução de galerias para escoar a
água. Disse que após executada a obra de recuperação da via, vai ser difícil fazer uma obra deste tipo,
consequentemente a população que reside nas proximidades destes pontos críticos continuará sofrendo
com inundações. Concluiu relatando as reclamações que tem recebido de empresários e proprietários de
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imóveis junto a BR-282, onde está sendo feito a limpeza das laterais da via no perímetro urbano, para
alguns, e para outros é deixado para trás. Também solicitou ao líder do governo para que encaminhe
junto a administração as providencias necessárias para que toda a via seja limpada de forma igualitária e
sequencial, sem diferenciar o trabalho prestado. Vereadora Silvana M. B. Bugnotto ao falar sobre os
encaminhamentos na Comissão de Trânsito, lembrou que o estacionamento da escola EMEB hoje é
oblíquo e que caso este seja transformado em paralelo vai diminuir o numero de vagas de
estacionamento. Pediu ao vereador Agostinho informações sobre as discussões na Comissão de
Trânsito para transformar a Rua João Pessoa em via de mão única, e, o que está sendo planejado para
resolver os problemas na Avenida Brasília na altura do Posto Nota 100. Silvana declarou ser favorável as
lombadas elevadas como forma de reduzir a velocidade dos veículos, mas defendeu que a Comissão de
Trânsito encaminhe uma campanha de educação no trânsito para que não tenhamos que fazer tantas
lombadas em nossa cidade. Parabenizou a Construtora NC pelo empreendimento Residencial Belo
Horizonte lançado no último sábado e destacou que já são 14 empreendimentos beneficiados com a Lei
de incentivo a construção civil aprovado nesta casa legislativa. Parabenizou o Departamento de Cultura
pelo belo evento de dança realizado no dia 14/11 e convidou todos para participar no dia 21/11 do
encerramento da patinação e no dia 23/11, as 20 horas, na Praça central da abertura do Natal. Destacou
que o 3º Recicla Pinhalzinho foi um sucesso e pediu para que seja incluído no 4º Recicla o vidro.
Concluiu parabenizando o dia da Bandeira (19/11) que foi criado e 1889 através de decreto. Vereador
Pedro Steffens ponderou sobre a situação que se encontra as SCs na região oeste de Santa Catarina,
onde a vegetação invade a via. Reclamou da forma como as empresas terceirizadas realizam o serviço
de limpeza das sarjetas, colocando a terra e vegetação nas laterais e logo na primeira chuva é levada de
volta à sarjeta perdendo-se o serviço realizado. Destacou que para viabilizar os trabalhos, o estado
deveria encaminhar a capina química que é mais rápida e eficiente nestes casos. Sadi lembrou que, o
Deputado Estadual Mauro de Nadal fez um Projeto de Lei liberando a capina química no estado com
produtos específicos. Vereador Leonir Luiz Bettanin lamentou a necessidade de tantas lombadas no
perímetro urbano de Pinhalzinho, destacou que temos vias largas, com traçado reto, o crescimento é
ordenado, privilégio de poucas cidades brasileiras e por desrespeito às regras de trânsito somos
obrigados a fazer tantas lombadas. Defendeu que se faça novas campanhas educativas para o trânsito
no intuito de evitar ter que fazer tantas lombadas. Relatou que nos últimos dias tem recebido
reclamações de agricultores que são produtores de leite e que estão enfrentadas dificuldades para
acessar o bônus previsto na Lei Porteira pra Dentro. Segundo os relatos quando acontece de num
determinado mês o agricultor não emitir a nota de produtor da venda do leite geralmente por um
descuido, este já perde o direito ao bônus. Defendeu que o bônus seja concedido na proporcionalidade
das notas emitidas pelo agricultor, desta forma incentiva a emissão de notas o que é bom para o
município e não prejudica os produtores Pinhalenses. Concluiu parabenizando a Construtora NC pelo
lançamento do empreendimento Residencial Belo Horizonte e agradeceu a Cooper Itaipu pelo convite
para o lançamento da 21º edição do Itaipu Rural Show. Vereador Remi Antônio Sulzbacher agradeceu
ao vereador Agostinho por participar da terceira reunião da Comissão de Trânsito, pelo atendimento a
maioria das indicações feitas pelos vereadores, tendo um resultado positivo. Pediu para que Agostinho
providencie cópia da ata da terceira reunião para que os vereadores possam ir acompanhando o trabalho
da Comissão. Convidou a população e os vereadores para participar no sábado (24/11) as oito horas, da
abertura da 4ª Cavalgada, no CTG Porteira do Pinhal e concluiu sua fala sugerindo que a administração
faça a capina química nas vias asfaltadas no interior do município. Vereador Clenio José Razera
destacou o sucesso da 3ª edição do Recicla Pinhalzinho, parabenizou o Departamento de Cultura pelo
belo espetáculo realizada na quarta-feira (14/11), foi um momento impar e emocionante. Parabenizou a
Construtora NC pelo lançamento do empreendimento Residencial Belo Horizonte, beneficiado com a Lei
de incentivo a construção civil, beneficiando não só a construtora, mas também os munícipes que vão
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adquirir estes imóveis. Quanto ao bônus da Lei Porteira pra dentro, o vereador Clênio agradeceu pela
sugestão do vereador Bettanin, a qual será apresentada ao executivo, e que acredita que será acatada.
Concluiu saudando a bandeira pelo seu dia (19/11) símbolo da nacionalidade, que seja respeitado,
dignificado e vivido com a maior honradez possível, preservando a democracia. O presidente encerrou a
sessão e convocou os senhores vereadores para a sessão de vinte e seis 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 70181126

Página 6 / 6

