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ATA Nº 0042/2018
14ª LEGISLATURA – 2º PERÍODO - 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos dez dias do mês de dezembro 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. Em seguida submeteu a apreciação da Ata da 41ª sessão ordinária,
realizada em 03 de dezembro de 2018, a qual restou aprovada por unanimidade. Na sequencia o
presidente solicitou do segundo secretário, vereador Clênio José Razera, a leitura do material de
expediente que constou de Expedientes oriundos do executivo: Ofício N. 574/2018, solicitando
integração dos sistemas contábeis; Ofício 575/2018 em resposta a ofício 169/2018; Ofício N. 576/2018
que encaminha Projeto de lei 47/2018; Ofício 594/2018 encaminhando documentos para publicação
conforme Emenda a Lei Orgânica 06/2010, inciso IV do art 53. Expedientes oriundos de diversos: Ofício
65/2018 encaminhando Relatório da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
solicitado por ofício, remetente Secretaria Municipal de Assistência Social; Convite para sessão solene
18 de dezembro as 20 hs, remetente: Câmara de vereadores de Nova Erechim; Convite para solenidade
de posse no cargo de governador do Estado de Santa Catarina, dia 01/01/2019, as 16 hs no Plenário da
Assembléia Legislativa, remetente: ALESC. Expedientes emitidos pela câmara: OFÍCIO Nº 0174/2018
encaminhando cópia de balancete; OFÍCIO Nº 0175/2018 ao executivo encaminhando convite para
audiência pública; OFÍCIO Nº 0176/2018 ao executivo encaminhando projeto aprovado. Expedientes
apresentados pelos Vereadores: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0004/2018 que DETERMINA A
OBRIGATORIEDADE DE EXECUÇÃO DO HINO A BANDEIRA DO BRASIL EM SESSÃO
LEGISLATIVA, de autoria da Vereadora Carla R. D. Eckert; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº
0003/2018 que INSTITUI SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, de autoria da
Vereadora Fabiana Paula Merigo. Encerrada a leitura do material de expediente, o presidente
agradeceu os trabalhos de secretaria e convidou a representante da empresa SERPIL, para usar do
espaço Tribuna do Povo, indicação dos vereadores Silvana M. B. Bugnotto e Clênio José Razera, a fim
de demonstrar a desenvoltura da empresa do grupo Serpil. A representante Clarice Lenhardt, em nome
da empresa, apresentou dados de todas as atividades que a empresa desenvolve no decorrer do ano,
envolvendo os colaboradores e seus familiares e em especial o programa de formação continuada, que
resultou no prêmio....... .Concluída a exposição, os vereadores passaram as suas considerações.
Vereadora Silvana M. B. Bugnotto parabenizou a empresa e pela conquista do prêmio e pela
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responsabilidade social que desenvolve. Lembrou que ao requerer o espaço da tribuna para a empresa
teve como propósito tornar público um trabalho de excelência desenvolvida pelas empresas. Vereadora
Carla R. D. Eckert cumprimentou as representantes da empresa, Clarice e Rose e agradeceu por dividir
com a sociedade a experiência, além de enaltecer a humildade e o carinho com que tratar os
colaboradores. Perguntou sobre como é realizada a avaliação do índice de satisfação, ao que foi
respondido que é através da pesquisa de clima composta por 53 questões. Vereador Agostinho José
Jung, também parabenizou a empresa pela conquista do prêmio e perguntou sobre a resistência dos
colaboradores, ao que foi respondido que ela tem diminuído significativamente pois as atividades são
realizadas no horário de trabalho. Vereador Claudecir José Corradi citou que também foi colaborador
da empresa Serpil e é conhecedor do empenho da empresa e da valorização que os colaboradores tem
quando se manifestam com opiniões. O presidente encerrou o momento, agradecendo a presença e
parabenizando a empresa pioneira no município, que tem contribuído pelo desenvolvimento do
município. Concluída a primeira parte da sessão, e considerando a matéria da ordem do dia, o presidente
comunicou que não há tempo disponível para breves comunicados dos vereadores e de imediato
passou para a ORDEM DO DIA, na qual a matéria em primeira discussão é o PROJETO DE LEI Nº
0044/2018 que “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Poder Executivo.
Submetido a discussão, o relator da matéria, vereador Leonir Luiz Bettanin, usando da palavra
destacou a audiência pública realizada na casa, onde todos os vereadores e a população puderam
questionar, opinar e entender a peça orçamentária. Vereador Claudecir José Corradi membro da
comissão de Finanças apontou que foi importante a participação dos contadores para clarear as
informações. Vereadora Silvana M. B. Bugnotto comentou a importância dos projetos de lei PPA, LDO
e LOA para que o executivo tenha planejamento das ações. Apontou a importância da participação da
população nas audiências públicas, o que deve se intensificar para que todos compreendam. O
presidente falou da falta de hábito de participação da população que depois reclama ou aponta falhas
que julga sem conhecimento. Submetido a primeira votação, restou aprovado por unanimidade.
Encerrada a Ordem do dia, o presidente divulgou que está na pauta da segunda sessão extraordinária,
que acontece amanhã as dezenove horas, a segunda votação do PROJETO DE LEI Nº 0044/2018
que “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O
EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” e concedeu a palavra aos vereadores
para EXPLICAÇÃO PESSOAL dos vereadores inscritos. Vereador Leonir Luiz Bettanin que
parabenizou em nome do Sargento Rocha o trabalho e a formatura do PROERD, dirigiu-se ao GAMA
cumprimentando-os pelo trabalho voluntário de Educação ambintal que desenvolve junto com o projeto
Trilha do Saber. Cumprimentou o Sr. Fabio Reckzigel membro do observatório social pela presença e
parabenizou o grupo Serpil pelo trabalho e pelos investimentos nas pessoas, que é o melhor
investimento. Discorreu sobre a evolução das atividades tanto nas empresas quanto na agricultura, o
que exige que as pessoas estejam sempre se atualizando para se manter no mercado. Vereadora
Fabiana Paula Merigo fazendo uso da tribuna parabenizou a empresa Serpil e os participantes da
sessão e discorreu sobre a atividade promovida pelo GAMA e Trilha do Saber no domingo a noite,
comemoração ao aniversário do projeto. A palestra contou com acadêmicos dos cursos de engenharia e
contabilidade da Horus faculdade com o tema gestão de resíduos na construção civil, conscientização,
desafios e possibilidade, tema muito relevante pois os resíduos tem sido um grave problema para a
sociedade. Falou da importância do projeto Trilha do saber para a comunidade e para a educação do
município pois trabalha com educação ambiental, pesquisa e preservação, com foco na biodiversidade
do oeste de Santa Catarina. Apresentou dados como seis mil visitas monitoradas nestes sete anos,
projetos de pesquisa desenvolvidos com as universidades e parabenizou os biólogos Robelei e Denise
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pela dedicação, empenho e amor a esta causa. Finalizou apresentando voto de louvor ao projeto e ao
GAMA pelos relevantes serviços prestados em educação ambiental, o que foi por unanimidade acolhido.
Vereador Clenio José Razera teceu comentários e elogios a empresa Serpil, da qual fez parte com
muito orgulho. Repassou as informações sobre a usina de asfalto, solicitadas na sessão passada, cuja
produção ultrapassa 30 mil toneladas de asfalto para obras de diversos municípios da região e nas
empresas Finestra, Tirol e Compensados Pinhal. Disse ainda que tem vários trabalhos em atraso para
ser executado em 2019. Repassou também que em fevereiro trará as informações mais detalhadas.
Sobre o congresso da UVB discorreu sobre as palestras e sobre a independência e harmonia dos
poderes, e que se convence cada vez mais da importância do vereador. Finalizou afirmando que poder
legislativo é a base da democracia, e ela deve ser respeitada. Vereadora Silvana M. B. Bugnotto iniciou
parabenizando Pinhalzinho pelos 57 anos, e agradeceu a todas as pessoas que tem se desafiado a
construir a história de sucesso ao longo dos anos. Parabenizou a administração pelo evento do sábado
em comemoração ao aniversário e comunicou que estão acontecendo as eliminatórias do Canta
Pinhalzinho, com a final marcada para quarta feira e ainda divulgou a continuidade da programação de
final de ano como a mateada, apresentações de coral e danças que ocorrerão na próxima semana.
Também parabenizou o GAMA e o projeto trilha do saber pela qualidade das atividades. Finalizou
fazendo uma indicação verbal para o governo municipal, em 2019 implante um programa de castração
de animais em duas modalidades: animais abandonados e animais em situação de vulnerabilidade.
Comentou os dados apresentados na tribuna do povo pelo grupo patinhas do bem e se baseou em
outros exemplos para propor e justificar a necessidade de dar atenção para esta situação.
Vereadora Carla R. D. Eckert parabenizou o município pelos 57 anos e agradeceu a todos que
auxiliaram na festa do sábado. Parabenizou o GAMA e Trilha do Saber pela palestra de aniversario da
Trilha. Parabenizou a Serpil e demais empresas Pinhalenses que levam o nome de Pinhalzinho para o
Brasil e para o mundo. Fez um pedido aos vereadores para que cuidem o que falam em plenário, pois
muitas vezes ao reclamar de serviços mal feitos nas propriedades, estão “queimando” além do prefeito
ou dos secretários, outros profissionais de forma desnecessária. Afirmou que esteve visitando a
propriedade citada, acompanhada do secretário e obteve dos proprietários a satisfeito com o trabalho.
Vereador Remi Antonio Sulzbacher saudou as pessoas presentes no plenário e parabenizou a
empresa Serpil, o GAMA e a Trilha do Saber. Afirmou que tem conhecimento através dos trabalhadores
da empresa o reconhecimento e a valorização que a empresa tem com seus colaboradores. Referindo-se
ao episódio dos serviços na propriedade que citou na sessão passada, respondeu a vereadora que o
antecedeu que esteve na propriedade e trouxe a informação na casa com o intuito apontar as falhas para
serem corrigidas e mas se o governo entende que o serviço está bem feito, que continue fazendo desta
maneira, citando outras propriedades onde foram realizados serviços incompletos. Afirma que é
procurado e dá atenção. Não tem como princípio defender governos pois seu papel é representar a
sociedade é tem liberdade para trazer as situações para a casa. Sugeriu que seja feita visita a todas as
propriedades que citou para conferir. Vereador Claudecir José Corradi parabenizou o GAMA e Trilha
do Saber pelas palestras, sugerindo que continuem com este trabalho tao importante para a natureza e
para a conscientização das crianças. Citou um exemplo que tem em casa em relação ao quando as
crianças gostam de participar. Agradeceu ao líder do governo por acatar a sugestão da limpeza das
perimetrais, pois além de benefícios da limpeza dá visibilidade para a cidade. Parabenizou a Serpil onde
também trabalhou na década de 90, reconhecendo o papel do SESI e SENAI em parceria com as
empresas. Citou projeto de lei que deu entrada na casa referindo-se ao terreno destinado a construção
do SENAI. Sugeriu para que os vereadores que em 2019 façam uma visita na empresa Serpil e nas
demais para conhecerem como se destacam e levam o nome de Pinhalzinho para o Brasil e p o
mundo.Finalizou fazendo um alerta para a população lembrando que nesta época de final de ano é mais
comum os roubos nas residências, o que exige mais precaução para quem viaja, Vereador Agostinho
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José Jung parabenizou e saudou os visitantes e o sargento Rocha, presente na sessão e apontou
alguns dados referente as ações que desenvolveu em 2009 quando presidente desta casa, referindo-se
as críticas que recebeu na última sessão em relação a obra de ampliação. Justificou e se colocou a
disposição juntamente com a empresa que executou a obra para esclarecimentos que se fizerem
necessários. Apresentou a medalha do prêmio top legislativo recebido no evento promovido pela UVB, o
qual participou em Iraí RS, representando esta casa. A medalha a qual socializa com todos os
vereadores simboliza os relevantes serviços prestados a comunidade. Vereador Cesar José da Silva
cumprimentou as lideranças presentes a sessão, parabenizou a vereadora Fabiana que assume em
2019 a primeira secretaria da ACAMOSC e Vereador Remi também por assumir um cargo nesta mesma
diretoria. Também parabenizou a vereadora Raquel que assume a Presidência da ACAMOSC.
Parabenizou a empresa Serpil, o GAMA e Trilha do Saber empresa e entidades que levam o nome de
nosso município através de seus trabalhos a se destacar no país. Parabenizou a vereadora Silvana pela
iniciativa da indicação para castração dos animais e afirmou que já tem um projeto para apresentar ao
executivo, resultado dos estudos e debates que tem participado acerca do assunto, citando informações
que obteve no município de Erechim onde tem um trabalho sendo realizado, reuniões com Patinhas do
Bem e outras ONGs para elaborar o projeto suprindo a lacuna existente em relação ao assunto em nosso
município, além de lei já aprovada nesta casa, resultado de projeto da suplente de vereador Juliana em
2015, denominada guardião pet. Também já buscou informações com Secretario de Saúde Elmo
Zanchet e na audiência pública com a contadora Daniele sobre os recursos da vigilância, para
implantação de sua proposta. Convidou a vereadora para fazer parte deste projeto que será mais amplo,
não ficando somente na castração conforme a indicação. Parabenizou o Sargento Rocha pela formatura
e trabalho realizado no PROERD. Finalizada as manifestações, o presidente ainda submeteu a
apreciação o voto de louvor a empresa Serpil, o qual foi aprovada. Na sequencia encaminhou com os
vereadores a entrega do voto de louvor a empresa e entidades. Encerrando a sessão, apontou as
qualidades do município que chega aos 57 anos pujante e promissor, oferecendo aos munícipes
oportunidades de crescimento e parabenizou a todas as pessoas que somaram esforços para chegar ao
que somos hoje. Relembrou as discussões no evento promovido pela Trilha do saber, apontando as
dificuldades porque somos um povo pouco disciplinado e cada vez mais individualista, o que não impede
de avançarmos, porém de forma mais lenta do que poderia ser. Convocou a todos os vereadores para a
sessão extraordinária do dia onze de dezembro as dezenove horas tendo na ordem o dia a segunda
votação do PL. 44/2018. 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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