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ATA Nº 0040/2018
14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO - 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e seis 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 Rosivone Dreyer 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. Submeteu a apreciação a Ata da 39ª Sessão Ordinária, realizada em
19 de novembro de 2018, a qual restou aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente solicitou
do segundo secretário, Clênio José Razera a Leitura da matéria do expediente que constou
de Expedientes oriundos do executivo: Convite para atividades culturais e de integração com os idosos,
dia 05/12/18 as 9:30 (abertura) no CTG, confirmar até 30/11; Ofício n. 537/2018 solicitando retirada de
pauta do Projeto de lei N. 10/2018; Ofício n. 538/2018 do executivo, solicitando retificação ao Projeto de
lei N. 45/2018; Oficio n. 556/2018 que encaminha documentos para publicação conforme Emenda a Lei
Orgânica 06/2010, inciso IV do art 53. Expedientes oriundos de diversos: Edital de convocação reunião
da ACAMOSC; Convite para café palestra, dia 27/11 (vinte e sete de novembro) na
ACIP; Convite Formatura do PROERD, 19:30, do dia 30/11/18 no CTG Porteira do Pinhal,
remetente: Polícia Militar; Ofício 2247/2018 GIGOVCH de notificação de recursos financeiros sob
bloqueio em 12/11/18 no valor de R$ 73.125,00 Programa Esportes e Grandes eventos esportivos para
construção de edificação de apoio com sanitários no Campo municipal Bairro Bela Vista,
remetente: Caixa Econômica Federal; Convite para Comemoração de aniversário Associação cultural
alemã 14/12/2018 na Sede dos caminhoneiros 19:30 hs, remetente: Assoc. Cultural Alemã; Convite
para Encontro Nacional de legislativos municipais de 04 a 07 de dezembro em Iraí RS,
remetente: UVB. Expedientes emitidos pela câmara: OFÍCIO Nº 0165/2018 – ao executivo
encaminhando projetos de lei votados; OFÍCIO Nº 0166/2018 ao executivo encaminhando indicações
aprovadas. Expedientes apresentados pelos Vereadores: MOÇÃO Nº 0008/2018 De apoio a mobilização
dos professores de Educação Especial e repúdio a revogação do edital de processo seletivo para
contratação de ACTs 2019 da FCEE de autoria da vereadora Fabiana Paula Merigo; INDICAÇÃO Nº
0108/2018 de autoria da vereadora Fabiana Paula Merigo ao Executivo propondo que seja atendido
ao pedido dos moradores do Bairro Pioneiro, que diversas vezes já solicitaram, e por meio de abaixo
assinado, entregue na Prefeitura Municipal aos cuidados da Comissão de Trânsito, já reivindicaram que
seja instalado redutor de velocidade ou rotatória, no cruzamento da Av. São Paulo com Rua Curitiba (Bar
do Zé), uma vez que, nesse local aconteceram mais de 5 acidentes em um ano, sendo que o muro de
um dos moradores foi destruído duas vezes por carros desgovernados, além de que há grande travessia
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de crianças que se deslocam para a escola. Vereador Agostinho José Jung apontou que a Comissão de
trânsito já está avaliando a instalação da rotatória na travessia citada ou na Av. Porto alegre com a Rua
Curitiba. Submetido a discussão e votação, restou aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº
0109/2018 de autoria do vereador Claudecir José Corradi propondo ao Executivo que o município
viabilize a implantação de um mini campo de futebol na praça Central. Submetido a discussão o autor
justificou que a praça é contornada por vias de movimento intenso de veículos e possui uma utilização
muito grande por crianças pequenas para jogar bola na área gramada da praça. Ainda afirmou que esta
atividade se torna de risco pela falta de uma delimitação do espaço.Reconhecendo que o espaço é
limitado de área, propôs a implantação de um minicampo, com grama sintética e cercado para a
segurança das crianças pequenas que utilizam da praça como área de lazer. Vereadora Silvana M. B.
Bugnotto ponderou que o espaço é insuficiente para a atividade e que a proposição compromete a
estética da praça. Lembrou que há uma quadra na praça do lago, cercada e com condições para a
atividade. Vereador Cesar José da Silva se manifestou favorável a indicação, mas também
compreende a preocupação da vereadora, pois o local está tão marcado que nem a grama cresce no
local. Submetida a votação, a proposição restou aprovada por 8 (oito) votos a favor e 1 (um) contra.
INDICAÇÃO Nº 0110/2018 de autoria da vereadora Silvana Maria Battisti Bugnotto que propõe
executar projeto de climatização do Pavilhão da EFACIP. submetido a discussão, a proponente
justificou a proposição pela constante utilização do espaço para realização de grandes eventos, tanto os
promovidos pelo município como pelas instituições, a exemplo de formaturas, shows, jantares
promovidos pelas entidades. Com as obras de banheiros executadas a pouco, a climatização tornará o
ambiente adequado para os grandes eventos. Submetido a votação, restou aprovado por
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0111/2018 de autoria da vereadora Fabiana Paula Merigo propondo ao
executivo Instalar nas praças públicas placas de identificação e pequeno histórico dos seus nomes.
Submetido a discussão, a autora justificou por vários motivos, entre eles pelas visitações feitas pelos
alunos das séries inicias das escolas que, quando estudam o município, se deslocam aos locais públicos
para visitação. Submetida a votação, restou aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0112/2018 de
autoria da vereadora Fabiana Paula Merigo propondo ao Executivo que sejam atualizados os mapas
do município, incluindo os novos loteamentos e bairros, disponibilizando impressões para as escolas e
atualizando também o site da prefeitura. Estas informações, disponíveis são imprescindíveis para
localização e endereços, além de serem materiais pedagógicos no processo ensino aprendizagem.
Submetida a discussão, a autora justificou a necessidade. Vereador Agostinho José Jung se
manifestou favorável a proposição afirmando que acompanhará o trâmite da indicação. Submetida
a votação, restou aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 0113/2018 de autoria dos vereadores
Leonir Luiz Bettanin e Pedro Steffens propondo ao Executivo que seja realizada pintura da quadra do
ginásio do bairro Pioneiro. Submetida a discussão o vereador Leonir Luiz Bettanin justificou que o espaço
do ginásio é largamente utilizado pela comunidade que também responde pela manutenção, por esse
motivo está disposta realizar parceria com o município. Vereador Fabiana Paula Merigo lembrou que
deveria ser feito levantamento das condições de todas as quadras pois é sabedora das condições das
demais, a exemplo do bairro Divinéia, da Escola EMEB e talvez fazendo a pintura em todas possa até
baratear os custos. Vereador Agostinho José Jung afirmou que não deve haver dificuldade em realizar
a parceria, que acompanhará junto ao executivo para atender a proposição. Submetida a votação, restou
aprovada por unanimidade. Encerrada a matéria do expediente o presidente justificou a transferência da
Tribuna do povo para a sessão de 10 de dezembro e concedeu a palavra ao vereador Cesar José da
Silva para breves comunicações. O vereador apresentou dados que chamou de três boas noticias a
população brasileira. a primeira em relação a evolução dos empregos no país nos últimos 10 meses,
foram mais de 790 (setecentos e noventa) mil empregos com carteira assinada, dados do CAGED, sendo
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que o comercio, prestadores de serviço e industria da transformação foram os setores que mais
empregaram. Os estados de São Paulo e Santa Catarina foram quem mais gerou vagas. Outro dado
importante, a redução de 3,5% os preços dos combustíveis nas refinarias da Petrobras, e infelizmente
não está chegando na bomba o desconto. Para finalizar informou que a confiança do consumidor atinge
maior nível desde julho de 2014, dado da Fundação Getúlio Vargas. Finalizou dizendo que é preciso
acreditar que a economia vai crescer para que o governo que assume em janeiro não tenha desculpas
quanto ao otimismo da população. Na sequencia o presidente deu início a ORDEM DO DIA, a qual
constou de Matérias em discussão única: PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO Nº 0001/2018 que
“INSTITUI E REGULAMENTA O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE
PINHALZINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” de autoria das comissões de Educação e Assistência
(CEA); Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
(CCJ), que substitui o Projeto N. 37/2018 de autoria do executivo. Submetido a discussão, a vereadora
silvana M. B. Bugnotto, relatora da matéria na Comissão de Educação, Saúde e assistência, explicou a
necessidade do substitutivo, os objetivos da regulamentação do transporte escolar e as modalidades de
transporte, além de a partir de agora haver regras, direitos e deveres dos usuários do transporte.
Vereador Leonir Luiz Bettanin parabenizou o vereador Pedro Steffens pela sugestão de prever prazo
para adaptar ônibus quando da entrada de aluno portador de deficiência quando entra em um roteiro e
parabenizou os vereadores das comissões pela dedicação em estudar profundamente o projeto e
apresentar substitutivo melhorando-o. Lembrou que este trabalho nas comissões não é visto e que
muitos acreditam que o vereador apenas participa das sessões. Vereador Cesar José da Silva leu o
parecer da relatora vereadora Silvana e parabenizou pela apresentação do substitutivo. Vereadora
Fabiana Paula Merigo parabenizou os vereadores das comissões pois julga que o substitutivo ficou
ótimo. Citou a preocupação das mães das crianças que vão utilizar do transporte para a educação infantil
que segundo proposta do governo utilizarão o transporte escolar. Vereador Clênio José Razera solicitou
que seja dispensada a votação da redação final dos projetos que tramitam em regime de urgência.
Submetido a votação, o projeto restou aprovado por unanimidade, bem como a dispensa da votação da
redação final. PROJETO DE LEI Nº 0043/2018 de autoria do Executivo que “AUTORIZA A ALIENAÇÃO
DE BENS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. Submetido a discussão pronunciaram-se os vereadores:
Leonir Luiz Bettanin, manifestou-se favorável pois são bens inservíveis praticamente e está correto o
governo leiloar e aplicar bem o que for arrecadado. Claudecir José Corradi informou que
acompanhado do vereador Cesar, estiveram in loco averiguando os bens, e se posicionou favorável.
Pedro Steffens sugeriu que a patrola fosse transformada em um monumento por ser uma das primeiras
máquinas do município. Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade e dispensada a votação da
redação final. PROJETO DE LEI Nº 0046/2018 de autoria do Executivo que “ALTERA A LEI 2.445/2015
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. submetido a discussão, vereador Leonir Luiz Bettanin lembrou que
no intuito de minimizar o problema de comercialização de terrenos de interesse social cometeu-se um
erro ao legislar criando a clausula de proibição, pois criou-se um problema para aqueles que buscam o
financiamento habitacional. Assim se declarou favorável a mudança para que os mutuários possam
buscar os financiamentos. Submetido a votação, restou aprovado por unanimidade e dispensada a
votação da redação final. MOÇÃO Nº 0008/2018 de autoria da vereadora Fabiana Paula Merigo De
apoio a mobilização dos professores de Educação Especial e repúdio a revogação do edital de processo
seletivo para contratação de ACTs 2019 da FCEE. Submetida a discussão, a autora usou da tribuna para
ler a moção e justificar. Vereadora Silvana M. B. Bugnotto se posicionou favorável, complementou
informações sobre o tema e solicitou subscrever a moção pela importância da causa. A autora sugeriu
que todos subscrevam, o que foi aceito. Vereador Leonir Luiz Bettanin, parabenizou a autora
afirmando ser esta a verdadeira função do legislador. Submetida a votação, a moção restou aprovada

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 71181203

Página 3 / 4

Diário Oficial da Câmara de Pinhalzinho/SC
EDIÇÃO Nº 71 de Segunda-Feira - 03 de Dezembro de 2018
por unanimidade e será encaminhada com a subscrição de todos os vereadores. Matérias em primeira
discussão: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0020/2018 que “INSTITUI CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA DECORRENTE DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PISOS DE CALÇAMENTO
COM PEDRAS IRREGULARES NA AVENIDA MATO GROSSO, NO BAIRRO PIONEIRO, NA CIDADE
DE PINHALZINHO, SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo. Submetido a
discussão o vereador Leonir Luiz Bettanin, relator da matéria na Comissão de Finanças e Orçamento
explicou a localização da obra e seu valor constante do projeto, lembrando que esta quadra liga a outras
já asfaltadas. Vereador Remi Antonio Sulzbacher relembrou que já houve indicações nesta casa para
que toda a Av. Mato Grosso seja totalmente asfaltada pois é uma via principal. Vereador Agostinho
José Jung lembrou que este trecho vem sendo reivindicado pela Cooper Itaipu e moradores deste
entorno para distribuir melhor o trânsito. Vereador Remi complementou que é importante concluir a Av.
para ligar a BR 282. Vereador Claudecir José Corradi citou que vários projetos estão sendo aprovados
nesta casa e não acontecem as obras. Sugeriu que outros projetos de asfalto sejam votados quando o
que já foi aprovado seja executado. Lembrou a necessidade de asfaltar uma quadra no Bairro São José
que é estrada de chão ainda. Submetido a primeira votação, restou aprovado por unanimidade.
Encerrada a Ordem do dia, o presidente comunicou que a pauta fica disponível no site conforme
Regimento Interno e concedeu a palavra para explicações pessoais dos vereadores inscritos.
Vereador Remi A. Sulzbacher dirigiu-se ao líder do governo para que seja informado se o município está
recolhendo móveis descartados nos passeios, citando locais onde estão descartados. O presidente em
suas considerações finais convidou a todos para as festividades da Linha Santa Lucia no dia 09 de
dezembro, parabenizou a Cooper Itaipu pelo lançamento do Itaipu Rural e agradeceu a oportunidade de
representar o legislativo. Também informou que esteve representando a casa no almoço do Bairro
Jardim Maria Terezinha e na atividade da cavalgado, cumprimentando a todos os organizadores.
Encerrou a sessão, Convocando para a sessão extraordinária no dia vinte e sete de novembro as
dezenove hora, tendo como Ordem do dia a apreciação da Prestação de Contas do prefeito, exercício
2016 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 71181203

Página 4 / 4

