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Ata da Nonagésima Primeira Sessão Ordinária
Ata da Nonagésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Doutor Pedrinho,
na Oitava Legislatura do Município. Em oito de abril de dois mil e dezenove (08/04/2019), com
início às 19:00 hs, reuniu-se a Câmara dos Vereadores do Município de Doutor Pedrinho, com
a ausência do Parlamentar Amelio Alves Fernandes, tendo na Presidência o Vereador Jackson
Rodrigo de Castilho; Vice-presidência o Vereador Luizinho Pereira da Silva; 1º Secretário o
Vereador Luiz Henrique Stollmeier e 2º Secretário o Vereador Tony Tadeu Nones.
Inicialmente, o Senhor Presidente cumprimentou os colegas Vereadores e demais presentes, e
declarou aberta a Sessão Ordinária, com a invocação regimentalmente fixada. A seguir, sem
inscritos para a Tribuna Livre, abriu-se o pequeno expediente, onde registrou-se a prévia
entrega de cópia das atas das Sessões Ordinária e Extraordinária realizadas no dia 01/04/2019
aos Senhores Vereadores, disponibilizada na própria sede e publicada no Diário Oficial dos
Municípios (www.diariomunicipal.sc.gov.br), colocando-a em discussão, e, não havendo
manifestações, submeteu a votação, sendo as mesmas aprovadas pelos Vereadores presentes,
passando-se para assinatura. Dando continuidade, convidou o Senhor Vereador Luiz Henrique
Stollmeier, 1º Secretário, a fazer a leitura do expediente, assim constituído: a) Ofício recebido
do Poder Executivo encaminhando ata de transferência de cargo de prefeito para o vice-prefeito
pelo período de 08 a 12 de abril; b) Requerimento nº 012/2019 de autoria do Parlamentar Luiz
Henrique Stollmeier, onde requer que o Poder Executivo informe a atual situação das tratativas
para municipalização do cemitério da comunidade católica do núcleo urbano Nova Rodeio,
detalhando os custos envolvidos nos levantamentos topográficos, licenciamento ambiental,
regularização imobiliária, etc., bem como o número de túmulos ocupados e o número de vagas
ainda existentes no local; c) Requerimento nº 013/2019 de autoria do Parlamentar Joel Mazzi
onde requer que o Poder Executivo informe se foi declarado aos órgãos de trânsito a venda do
caminhão Mercedes Benz, Placas LYT 1031, inservível para o serviço público e alienado nesta
gestão no mesmo leilão que fora vendido o veículo Ipanema, Placas MAZ 5397, o qual mesmo
em uso de terceiros está recebendo multas de infrações em nome do Município, com prejuízo
ao Erário; d) Requerimento nº 014/2019 de autoria do Parlamentar Tony Tadeu Nones onde
requer que o Poder Executivo informe o atual estágio de execução das obras de acessibilidade
na Unidade de Saúde do centro, juntando comprovante das medições já realizadas e
identificando os responsáveis técnicos da municipalidade que fazem o recebimento e controle
dos trabalhos e que informe as providências adotadas pela municipalidade para corrigir os
defeitos apresentados na pavimentação da área de estacionamento; Ainda no expediente, o
senhor Presidente informa aos Senhores Vereadores e faz registro nesta sessão que o Poder
Executivo não está sancionando os projetos em conformidade com a redação final aprovada
nesta Casa, donde deve-se fazer um acompanhamento mais efetivo para evitar este tipo de
ilegalidade; Como exemplo, citou que na última sessão foi aprovado o Projeto de Lei Ordinária
nº 02/2019 que estabelecia a Estrutura e o Funcionamento do Conselho Tutelar de Doutor
Pedrinho e dava outras providências, encaminhando-se ofício ao Executivo, devidamente
acompanhado da redação final, porém a Lei nº 906 publicada no Diário Oficial dos Municípios
não é fiel ao texto aprovado, pois em verificação superficial se nota que o artigo 82 foi
sancionado sem nenhum parágrafo, enquanto o projeto aprovado apresentava dois; Assim,
solicita ao Líder do Governo que apure os motivos para supressão dos parágrafos citados, visto
que também não houve oposição de veto, solicitando providências ao Executivo para que
republiquem a Lei com a redação efetivamente aprovada nesta Casa Legislativa; Aproveita
ainda para solicitar ao Líder do Governo os motivos para não publicação do Edital para Eleição
dos Conselheiros Tutelares, já que a Câmara fez a sua parte, inclusive com sessão extraordinária
para agilizar a aprovação do projeto, e o Executivo não está lançando o edital com a
antecedência prometida. Terminadas as manifestações, concluiu-se o expediente, e abriu-se o
grande expediente em Tema Livre, onde não houve vereadores inscritos, de forma que se
prosseguiu na pauta da sessão, abrindo-se espaço para “Comunicação de Lideranças”, sem
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qualquer registro de manifestação pelos Líderes. Sem proposições pautadas para a Ordem do
Dia, passou-se para a “Palavra Livre” pela ordem de inscrição, onde: a) o Vereador Merquides
Martins, aproveitando da presença do Secretário de Obras, solicita que o Poder Executivo tome
providências nos problemas no bairro Piave, na Rua Timbó, pois já houveram cobranças dos
moradores da localidade; b) o Vereador Luizinho Pereira da Silva registra solicitação ao senhor
Secretário de Obras para implantação de lombada na entrada da Rua Belo Horizonte, em virtude
dessa possuir residência de família com dois deficientes mentais, que transitam pelo local com
frequência, e também pelo alto número de veículos que passam ali e da velocidade que
trafegam, sendo necessário esta intervenção para melhorar a segurança e prevenir acidentes.
Antes de encerrar, o senhor Presidente registra que ele juntamente com o Vereador Joel
estiveram visitando a Assembleia Legislativa do Estado, e encaminharam solicitação ao senhor
Deputado Estadual Laércio Schuster de implantações de lombadas na Rodovia SC/477, trecho
de Salto Donner a Capivari, sendo recebido Ofício do Gabinete do Deputado, informando do
encaminhamento dessa solicitação ao Governo do Estado e DEINFRA. Terminadas as
manifestações da Palavra Livre, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos,
convidando para a próxima Sessão Ordinária que se realizará no dia 15 de abril do ano corrente,
às 19:00 horas, na sede do Poder Legislativo, e em seguida encerrou a presente Sessão na forma
regimental, da qual lavrou-se esta ata que será assinada por todos e publicada na forma da Lei.

