ATA DA SESSÃO Nº 3.330/2018
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, às dezoito horas
e dez minutos, no Plenário da Câmara de Vereadores de Joaçaba, reuniu-se a Mesa
Diretora sob a presidência do Vereador Almir Pastori, com a presença dos demais
Vereadores e da Assessoria Jurídica (senhor Eduardo Rebonatto), foi aberta a
Sessão. Aprovadas as Atas nº 3.326. 3.327, 3.328 e 3.329/2018, Após a
aprovação, passou-se para a leitura do EXPEDIENTE DO DIA, conforme
discriminado: Projeto de Lei nº 3.630 de 10 de setembro de 2018: “Institui
Concurso Municipal de Poesia Dr. Miguel Russowsky, que especifica e dá outras
providências”; Requerimento nº 018/2018, de autoria do Vereador André
Dalsenter: “Nos termos dos artigos 120, inciso I e 183, inciso II do Regimento
Interno da Câmara de Vereadores, este Vereador solicita licença por 31 (trinta e um)
dias, a contar do dia 1º de outubro de 2018, para tratar de assunto de interesse
particular, solicitando, também, a convocação do respectivo suplente, conforme art.
184 do Regimento Interno”; Indicação nº 150/2018, de autoria do Vereador Diego
Bairros: “A recuperação total, após abertura de rede coletora de esgoto, do acesso
aos bairros Clara Adélia e Contestado; Indicação nº 151/2018, de autoria do
Vereador Diego Bairros: “Melhora da sinalização que indica os nomes das ruas e
bairros do município”; Indicação nº 153/2018, de autoria do Vereador Sérgio
Favretto: “Que se proceda a reforma (recolocação de chapa de concreto) sobre
bueiro, existente na altura da calçada, na Av. Santa Terezinha, defronte ao Posto I
de Combustíveis BR (fotos anexas)”; Indicação nº 154/2018, de autoria dos
Vereadores Almir Pastori, André Dalsenter e Francisco Moreira Lopes: “A Rua
Armindo Raimundo Heberle necessita das seguintes ações: reabertura do trecho
que serve de ligação dos bairros Jardim Itália à Vila Remor; e recapeamento
asfáltico do trecho que passa pela COPERDIA”; Indicação nº 155/2018, de autoria
do Vereador José Otávio Caliari Filho: “Melhorias e reparos gerais na escadaria
que serve de ligação entre os bairros Jardim Alvorada e Santa Tereza”;
Requerimento FIESC/SESI: “Solicita a utilização da Tribuna da Câmara para
apresentar o projeto Dia do Bem FARMASESI, evento a ser realizado no dia 20 de
outubro, em Joaçaba”. Encerrada a primeira parte do Grande Expediente, o
presidente passou a palavra ao vereador Ricardo Antonello, o qual sugeriu a
inversão da pauta, passando as explicações pessoais para o final da sessão
ordinária, após a tribuna popular, com o tempo de quatro minutos para cada
vereador. Com a palavra, o vereador Almir Pastori colocou a proposta em
votação, sendo aprovada por unanimidade. TRIBUNA POPULAR: Com a
participação da professora Adriana Camarotto, coordenadora da equipe Girl Up,
de Luzerna, que conquistou o primeiro lugar na América Latina no concurso mundial
“Tecnovation Challenge”, solicitado pelo Requerimento n. 012/2018, de autoria do
vereador Ricardo Antonello. Com a palavra professora Adriana Camarotto:
Expôs a apresentação que consta anexada à presente ata. Foram feitos os
questionamentos, a partir dos quais foram prestados os esclarecimentos aos
vereadores. Segunda a palestrante, o concurso tecnovation challenge era um
desafio mundial disputado por diversas equipes de diversas partes do mundo e a
equipe Girl Up presente na Tribuna e qualificada como representante da América
Latina, fora premiada como vencedora do referido desafio. PRONUNCIAMENTOS:
Com a palavra, Vereador Ricardo Antonello: parabenizou a palestrante pela
iniciativa. Disse que trabalhos como esses eram responsáveis pelo surgimento de
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muitos talentos empreendedores, vindo o município de Joaçaba a ganhar com isso.
Com a palavra, Vereador José Otávio Caliari Filho: parabenizou o vereador
Ricardo Antonello pelo requerimento que trouxe a equipe Girl Up. Com a palavra,
Vereador Sérgio Favretto: deu parabéns ao trabalho realizado pela palestrante e
felicitou a equipe Girl Up pelo prêmio conquistado. Disse que tais conquistas
elevavam o nome do município para o resto do mundo. Vereador Diego Mauro
Bairros: disse que a região onde estava localizada o Município de Joaçaba era
vocacionado para o empreendedorismo. Com a palavra, Vereadora Disnéia
Tereza De Marco Tonial: disse estava orgulhosa pelo trabalho realizado pela
equipe que participou do Tecnovation Challenge. Com a palavra, Vereador
Francisco Moreira Lopes: saudou a ótima participação da equipe Girl Up no
desafio Tecnovation Challenge. Com a palavra, Vereador Luiz Vastres:
cumprimentou a palestrante pelo trabalho que vinha realizando. Com a palavra,
vereador Almir Pastori parabenizou o brilhante trabalho realizado pela palestrante e
disse que tal iniciativa tinha o objetivo de revelar talentos, não somente para o
Município de Joaçaba, mas também para o Estado de Santa Catarina. Encerrada a
TRIBUNA POPULAR, passou-se para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Com a
palavra, André Dalsenter parabenizou os participantes de Joaçaba no evento de
dança, ocorrido nos dias de treze a dezesseis deste mês. Com a palavra, Vereador
Luiz Vastres falou da reunião com prefeito, no qual foram discutidas ordens de
serviços a serem executas em algumas ruas do município. Solicitou providências
nos passeios de Joaçaba, que segundo o vereador, estavam necessitando de
reparos urgentes. Vereador Diego Mauro Bairros disse que o SIMAE se
responsabilizaria pela ligação entre os bairros de Clara Adélia e o Contestado. Disse
que os moradores residentes naquela região solicitaram o recapeamento integral
das pistas e melhoramento dos passeios. Sobre a sinalização, disse que estava
precária, sobretudo nos bairros mais distantes. Com a palavra, Vereadora Disnéia
Tereza De Marco Tonial solicitou providências ao Secretário de Infraestrutura para
o fechamento de um buraco na Rua Angelina Lima e solicitou encaminhamento de
ofício de pesar pelo falecimento da senhora Delva Marcon. Com a palavra,
Vereador Sérgio Favretto disse que a cidade de Joaçaba estava contando com as
melhores clínicas de implante dentário da região. Informou que na quarta-feira
passada participou da assinatura da ordem de serviço a ser realizada na Rua
Aparício Lemos e Travessa Augusto Lenzi. Solicitou a construção de uma lombada
física na Rua Hamilton Rossin, no bairro Clara Adélia. Com a palavra, Vereador
Ricardo Antonello enalteceu o trabalho realizado pela Unoesc e pelo sistema “s”
na área de tecnologia de robótica, nos últimos dez anos. Informou que o stand up
wekend já estava com as inscrições abertas e que se tratava do maior evento na
área de star ups de empresas e que o evento seria patrocinado pela prefeitura de
Joaçaba. Com a palavra, Vereador José Otávio Caliari Filho falou da
necessidade de se melhorar os horários das equipes que estavam fazendo tapaburaco, o qual segundo o vereador, os serviços estavam sendo executados em
horários inapropriados, causando grande tumulto no trânsito da cidade. Sobre a
sinalização, disse que na sexta-feira, protocolizou um ofício pedindo providências
para sinalização da Rua Caetano Natal Branco, evitando, dessa forma, acidentes
como o que ocorreu na semana passada, em que um caminhão abalroou um poste,
causando grandes transtornos no trânsito local. Reforçou a necessidade de faixas
elevadas, principalmente no Bairro Clara Adélia. Com a palavra, Vereador
Francisco Moreira Lopes solicitou ofício de pesar pelo falecimento do senhor
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Ângelo De Carli. Disse que a Rua Celso Brás de Carli teve a sua ordem de serviço
entregue. A rua Osvaldo Pires de Aro, localizada no bairro Menino Deus, cuja ordem
também foi entregue. Disse que a Prefeitura faria as obras somente com recursos
próprios e que, até o final do mandato muita coisa seria feita pelo Prefeito. Sobre a
coleta seletiva informou que a empresa havia solucionado os problemas verificados
e que a coleta vinha sendo executada de forma correta. MOMENTO DA
PRESIDÊNCIA: com a palavra Presidente Almir Pastori disse que em função do
período eleitoral, as obras de execução das vias Osvaldo Pires de Haro, Celso Brás
de Carli, José Junqueira de Carvalho e Avenida da Liberdade, ficaram atrasadas.
Disse que estava preocupado com a Rua Armindo Raimundo Heberle, a qual estava
bastante deteriorada. Disse que a ligação com o Jardim Itália deveria ser melhorada.
Informou que o quilômetro dezesseis, na altura do Matias, necessitava de reparos
urgentes, devido às péssimas condições daquela localidade, principalmente quando
chovia. Referiu-se aos tubos localizados no bairro Armindo de Medeiros Haro,
principalmente na Rua Rudy Thomas, onde as chuvas causavam muitos
transtornos. Informou que nessa semana estava sendo realizados serviços de
limpeza no bairro Menino Deus e falou que nas ruas dos bairros de Flor da Serra,
Monte Belo e Nossa Senhora de Lourdes seriam realizadas pavimentações.
Informou a realização de conferência pública, no dia de amanhã, sobre o bairro Vila
Pedrini que ocorreria no Centro de Convivência Vila Pedrini. No dia vinte deste mês,
a próxima conferência pública envolveria o bairro Cruzeiro do Sul e o Centro, às
19h, a ser realizada no Centro Empresarial ACIOC. Informou que amanhã, às 16h,
estará presente na Casa, o secretário Jorge Dresch, o qual esclarecerá dúvidas dos
vereadores sobre as emendas à LDO. Agradeceu a presença de todos e convocou
os senhores vereadores para elaboração dos pareceres aos projetos de lei, às
17h15min e para a sessão ordinária de amanhã, às dezoito horas. Nada mais
havendo a tratar, encerrou a sessão, às dezenove horas e trinta e cinco minutos. A
presente Ata, que é um resumo da sessão, com 03 (três) páginas, foi lavrada por
mim Marco Aurélio Duarte de Lima, assinada pela Mesa Diretora, conforme Artigo
86 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e da presente sessão foi gerado o
respectivo arquivo de áudio em DVD.
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