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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE MARÇO DE 2.018. 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 18:00 horas reuniram-se 

os Senhores Vereadores na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Piratuba/SC 

sob caráter ordinário, sob a Presidência do Vereador Sr. Altair de Azeredo. Este 

verificando de que há quórum legal, conforme livro de presenças, invocando a proteção 

de Deus para que ilumine os trabalhos, dá por aberta a Sessão. Após o presidente 

solicita à assessora que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 20/03/2.018. 

Após a leitura coloca a mesma em discussão, não havendo nada a discutir coloca a 

mesma em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após o Presidente solicita à 

assessora que faça a leitura das correspondências. DE DIVERSOS: Ofício Nº 

001/2.018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. DO LEGISLATIVO: 

Moção de Repudio Nº 02/2.018 – Repudia a falta de condições e manutenção na SC-

150, trecho entre Capinzal-Piratuba – do vereador Luiz Henrique da Silva, Projeto de 

Lei Legislativo Nº 02/2.018 – Determina, os estacionamentos públicos e privados do 

Município de Piratuba/SC, a inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo 

mundial do autismo e dá outras providências. ORDEM DO DIA: Após as leituras o 

Presidente coloca em discussão da Moção Nº 02/2.018 do vereador Luiz Henrique. O 

vereador Luiz Henrique diz que essa Moção de Repudio, é que durante o final de 

semana esteve conversando juntamente com o vereador Bruno de Capinzal, e ele 

também vai fazer uma Moção de Repudio na Câmara de Capinzal, é uma forma de 

tentar resolver um problema, sabem que não é fácil, mas tem que cobrar, não dá para se 

acomodar e deixar as coisas acontecer, cada dia está ficando pior, acontecem acidentes e 

são responsáveis, tem que cobrar, foram eleito para tentar buscar uma solução para esse 

tipo de problema, acredita que tem força, os nove unidos e mais a população também, 

acha que podem cobrar, acredita que tem influencia, porque tem eleição chegando e o 

pessoal vi passar ali para pedir voto para a gente, então vão passar só para pedir votos e 

nunca mais aparecem, parece que o nosso meio-oeste é esquecido, só porque é uma 

região menor, menor população, aí o pessoal esquece, a gente sabe do outro problema 

que temos aqui em cima, que é a outra SC, é um problema grave e vê que se 

caminharem pelo mesmo caminho com essa SC, vamos chegar daqui a pouco no mesmo 

problema, então quer mandar essa moção de repudio ao governo, sabe que o que 

compreende ao território de Piratuba  pertence a SDR de Concórdia e o que compreende 

o território de Capinzal pertence a SDR de Joaçaba, mas encaminhando para a secretaria 

de Estado de Infraestrutura acha que já vai compreender a todo trecho, e eles vão estar  



 

 

recebendo essa moção de repudio pelas péssimas condições que está essa rodovia, 

porque a gente não pode estar se contentando, porque volta e meia da uma chuva, abre 

buracos e eles passam e jogam umas pás de brita e umas pás de asfalto e tampam os 

buracos momentaneamente e dá outra chuva, já abre tudo, então a gente não pode estar 

se contentando com uma simples migalha, a gente tem que cobrar, a gente tem todo o 

direito de ir e vir com estradas de qualidade, pois pagamos todos os impostos certinho, 

então acha que tem que cobrar do governo para tomarem uma atitude  para resolver esse 

problema e estar evitando mais acidentes e gastos que a população tem com carros, tem 

muita gente que circula nessa rodovia, nessa região, então pede o apoio aos colegas, a 

compreensão de todos e a força também. O vereador Jhonatan diz ser fundamental 

estarem se manifestando oficialmente a respeito dessa situação que é calamitosa, é tenso 

andar nessa estrada sentido Capinzal, principalmente em dias de chuva, abre os buracos, 

os buracos enchem de água, não se sabe se é uma poça rasa ou um buraco mais fundo e 

acidentes recorrentes, prejuízo da população recorrente, acredita que vem a calhar, 

assim se manifestam oficialmente, pelo menos vão saber que estão descontentes com 

essa situação que se encontra essa rodovia. O vereador Alcides diz que gostaria de se 

manifestar também, acha importante e espera que o vereador tenha sucesso, a câmara 

vai aprovar com certeza, cem por cento. Já foi feito outros pedidos, vai ser um milagre 

se acontecer isso, mas tomara que aconteça, porque participou de uma audiência pública 

da Assembleia Legislativa lá no município de Ouro, o vereador, a vereadora Mari e a 

vereadora Marli, até o Leonir como cidadão piratubense, representante da radio 

comunitária e lá eles prometeram, naquela oportunidade até teve Deputado que 

comentou que o governo não tinha dinheiro, o estado está endividado e que a esperança 

seria muito pouca, então espera que agora mudando o governo, acha que o governo se 

licenciou, espera que esse que está ali faça, porque o outro só veio mentir para nós, 

tiveram várias reuniões ali no centro de eventos, na prefeitura e era uma mentira pior 

que a outra, espera que saia alguma coisa, mas é meio difícil, que Deus ajude porque 

quem vai ganhar com isso é Piratuba e nós vamos parar de estar incomodando eles, 

porque nem as roçadas eles não fazem, todo ano para fazer uma roçada no acesso à 

Capinzal, todo ano tem que fazer ofício e mandar para o deinfra, porque eles não fazem 

nem isso aí, imagina quanto eles vão gastar para fazer isso aí. O vereador Luiz Gomes 

diz também ser favorável a moção e na gestão passada foi feita uma moção entre os 

nove vereadores através da UVESC, mas na verdade esse governo que se licenciou aí só 

mentiu para a gente durante esses sete anos que esteve no governo e a vez passada veio 

aqui e convenceu Piratuba, aonde teve uma votação esmagadora aqui e ele não 

valorizou isso, espera que seja feito esse recapeamento, mas acha difícil, mas que dê 

tudo certo, é favorável a essa moção. A vereadora Marli diz também ser favorável e 

espera que o vereador tenha êxito nessa moção porque mais do alguns vereadores já 

correram atrás dessas estradas, não tem cabimento e esse governo para nós olha, tomara 

que nunca mais coloque os pés em Piratuba, tomara que esse outro consiga fazer. O  



 

 

 

vereador Luiz Henrique diz que independente de qualquer partido ou sigla partidária, os 

nove vereadores irão carregar esse êxito, vão poder bater no peito e dizer que fizeram 

parte dessa cobrança e nós tivemos sucesso, os nove, pois partiu com a moção e pede 

apoio, mas os nove irão ter direito de falar que batalharam e conseguiram. O vereador 

Alcides diz que só para complementar, naquela oportunidade da audiência pública, o 

Leonir fez uso da palavra lá e deu uma boa descascada neles e o vereador também fez 

uso da palavra, falaram que eles estavam só mentindo e continuaram, não pararam de 

mentir até hoje, vamos ver daqui para frente. Não havendo mais nada a discutir o 

Presidente coloca a Moção em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 08/2.018 – Concede 

revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo, concede 

revisão anual dos servidores do Poder Legislativo, dos subsídios dos membros do 

Poder, detentores de mandato eletivo e secretários municipais do município e dá outras 

providências. A vereadora Claudia diz que havia solicitado visto desse projeto a duas 

sessões atrás e hoje está devolvendo ele para discussão aqui e pedindo visto aqui levou 

para conhecimento dos funcionários, mas principalmente representado pela ASPUPI, 

nós temos hoje aqui a presença do Ezequiel Machado, o Zica que foi eleito o novo 

presidente da ASPUPI e está se encaminhando aí para tomar posse do cargo e poder 

responder pela ASPUPI, mas já tiveram bastante discussões no final do ano passado, 

mas não tinham tido, não deu tempo na época, não houve oportunidade de buscarem 

uma representatividade, ou uma opinião coletiva, tiveram muitos contatos, muitas 

conversas com os funcionários e com algumas pessoas, mas não havia tido um 

pronunciamento ou um posicionamento oficial da ASPUPI que pode não ser 

juridicamente aquilo que representa os funcionários, mas é a única forma de 

organização que há dos funcionários, é uma associação que entre outras coisas é 

formada somente por funcionários, por isso então esse interessa da busca da discussão, 

buscar melhorar um pouco esse índice, estiveram em conversa com o secretário de 

administração e ele justifica as dificuldades e o porque de não dar esse aumento, mas 

mesmo assim, o seu posicionamento e a bancada está reunida nesse sentido de que nós 

tenhamos uma busca da melhoria disso, se não é desta forma, que haja uma outra forma, 

mas que o funcionalismo público seja valorizado também através do aumento, porque 

ele incide em todos os outros direitos que irão estar relacionados ao funcionalismo 

efetivo, quando se trata de porcentagem da folha de pagamento nós aqui também não 

queremos que o prefeito tome decisões que vão trazer problemas para o município ou 

para a prefeitura, de maneira nenhuma, não são responsáveis a ponto de que o prefeito 

tome esse tipo de atitude, mas sabem também que para abaixar esse índice o caminho 

legal é primeiro diminuir comissionados, depois diminui temporários e somente em 

último caso poderia haver aí um desligamento de funcionários efetivos, então são os 

funcionários efetivos que acabam tendo maiores prejuízos nesse sentido porque eles tem  



 

 

 

uma carreira construída dentro da prefeitura municipal, então ele vem para votação hoje 

aqui, que seria a primeira votação, mas traz ele de volta aqui com o posicionamento da 

ASPUPI, infelizmente insatisfeita com o caminho que ele tomou, de não conseguirem 

melhorar esse índice nesse meio tempo. A vereadora Marli pede visto do projeto. O 

Presidente concede o visto do projeto a vereadora. Em seguida o Presidente coloca em 

discussão o Projeto de Lei Nº 10/2.018 - Autoriza pagamento de despesas de exercícios 

anteriores. O vereador Evelásio diz que já discutira na outra votação, estão só 

aprovando para pagar uma conta que ficou do ano passado, então não tem muito o que 

discutir. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca o projeto para sua 

segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca 

em discussão o Projeto de Lei Nº 011/2.018 – Altera redação do inciso I do artigo 2º da 

Lei 1.428, de 16 de novembro de 2.017, que institui gratificações em regime de 

sobreaviso para o cargo de técnico em enfermagem, na forma que especifica. O 

vereador Luiz diz que esse projeto já foi discutido, é da carga horária das enfermeiras, 

então não tem o que discutir sobre esse projeto. A vereadora Claudia diz que já 

conversaram sobre ele nas outras sessões e as técnicas já estão também conhecedoras, 

elas que buscaram essa alteração e são conhecedoras dessa situação, havia só aquela 

preocupação de que talvez cinco dias consecutivos poderia trazer um pouco de cansaço 

físico e emocional, mas conforme foi lido na ata discutiram isso na sessão passada e 

acreditam que vai dar tudo certo, já é dia de aprovarem em segunda votação. Não 

havendo mais nada a discutir o Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o 

qual foi aprovado por unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão o Projeto de 

Lei Complementar Nº 02/2.018 – Autoriza a concessão do direito de exploração dos 

serviços de telefonia e dados (internet), denominado “Piratuba Digital” à empresa 

vencedora de processo licitatório e dá outras providências, que a vereadora Mareci 

havia solicitado visto. A vereadora Mareci diz que somente para justificar e esclarecer, 

que tiveram uma reunião com o secretário e ele esteve repassando que não vai ter mais 

aquela mensalidade, pois hoje tem uma empresa que ganha vinte e um mil reais por 

mês, que é o pagamento das revisões, quando é solicitado algum reparo, essa empresa 

ganha esse valor mensal, a prefeitura recebe esse valor de quem faz uso desses 

aparelhos telefônicos, meio de comunicação e venha esse dinheiro ou não venha a 

prefeitura tem que desembolsar vinte e um mil reais por mês para pagar isso, que já é 

um processo licitatório e também vai ter um valor de cento e oitenta mil que é 

investimento que a prefeitura vai ter de primeira mão para deixar as torres lá, para 

deixar em dia, e por exemplo lá no interior  que hoje é uma mega de internet para todo 

mundo igual, ninguém vai poder alterar, mesmo que queira pagar para utilizar, para por 

uma potencia maior, não tem como alterar usando o aparelho do jeito que está hoje. 

Segundo informações se alguém quiser aumentar os megas lá na sua residência para 

utilizar a internet, vai pagar mais por isso, mas o pedido vai ser aceito, vai ter esse  



 

 

 

retorno e outras coisas que discutiram, é bastante coisa, o projeto é bem grande, e 

olhando por esse lado, se for para melhorar é a favor desse projeto. A vereadora Marli 

diz que esse projeto é um dilema, não tem nem comentário, aí falam que vão gastar 

cento e oitenta mil para arrumar as torres, porque então não deixam que a empresa que 

ganhar a licitação faça, já que ela vai ganhar a licitação, ela que arrume as torrs, pois 

vão gastar tudo isso para poupar vinte e um mil que eles gastam por mês e quem vai 

sofrer com as consequências disso aqui vai ser o nosso pessoal do interior, porque nas 

outras cidades a gente vê os roubos, as coisas  e aqui em Piratuba não existe roubo, 

muito pouco porque tem as câmeras de vigilância, tem três lá no policia, estão 

funcionando porque a vereadora foi lá ver, nunca ficou nenhuma se funcionar e se ficar 

uma, as outras duas estão funcionando, quem vai sair perdendo é o nosso pessoal, nós e 

o nosso pessoal de Piratuba, a população. O vereador Jhonatan diz ver com bons olhos 

esse projeto que se livram de um abacaxi, que é o Piratuba Digital, hoje ele da uma 

despesa de aproximadamente vinte e um mil reais de manutenção, mais seis, sete mil 

reais de internet que é pago para a OI, uns vinte e sete, vinte e oito mil por mês quando 

é arrecadado aproximadamente onze, doze, no máximo quatorze mil, então todo mês da 

quatorze mil de prejuízo, quinze mil, até vinte mil de prejuízo no mês, então em menos 

de um ano esse investimento de cento e oitenta mil reais já vai se paga, vai estar tudo 

redondinho e a partir disso a prefeitura não tem mais responsabilidade de por um 

parafuso nas torres, uma vez que a empresa ganhou a licitação vai ter que estar fazendo 

toda a manutenção, vai ter que estar disponibilizando internet de graça para todo poder 

executivo, escolas, posto de saúde, etc, etc. Também vai ter que ter um posto de 

atendimento aqui na cidade, essa empresa que ganhar vai ter que ter um escritório para a 

pessoa ter um rosto lá para conversar e não ligar para um zero oitocentos e ficar uma 

hora, duas horas para tentar resolver e o amis importante de tudo, a prefeitura vai parar 

de cometer um ato ilegal, porque a prefeitura não é uma operadora de telefone, não é um 

provedor de internet, então ela não tem como vender um produto que ela não tem 

autorização de comercializar, então acha que é importante essa questão legal, tirando a 

responsabilidade de uma coisa que a prefeitura não tem competência, acredita que vem 

para ajudar e os vereadores estarão aqui para cobrar, se não funcionar podem ter certeza 

que serão os primeiros a cobrar porque está aqui para defender, então acha que é mais 

do que justo caso alguma coisa não funcionar nesse novo sistema estarem cobrando 

junto e de forma bem veemente. A vereadora Mareci diz que só para lembrar também já 

está em discussão, existe um valor muito alto de pessoas que não estão pagando esses 

telefones, e a prefeitura não pode cortar porque ela não é capacitada para isso, então de 

repente amanhã ou depois vai ter mais despesa, mais despesa e quando ver está todo 

mundo sem, por causa daqueles que não pagam, então tem que legalizar e ser como a 

luz, água, essas coisas, tem que ter alguma coisa que regulamente, corta e deixa a 

pessoa sem. O vereador Evelásio pergunta qual vai ser o custo para os moradores do  



 

 

 

interior que hoje tem acesso a internet.  O vereador Luiz Gomes diz que vai ser o 

mesmo valor e vai ser corrigido pelo INPC e a firma vencedora vai poder usar por vinte 

anos. O vereador Jhonatan diz que vai permanecer trinta a internet e cinquenta telefone 

e internet. A vereadora Marli diz que semana passada, terça-feira tinha pedido para 

enviarem um ofício e até hoje não mandaram nada da prefeitura, então está esperando 

ele, até terça-feira espera que esteja aqui para comparar as coisas porque vai atrás de 

mais documentos sobre esse projeto. O vereador Alcides diz que na verdade o projeto 

está em primeira votação, e está no disque-disque, é legal, é ilegal, então vai se informar 

bem em Alto Bela Vista que tem o mesmo sistema, mas seria bom e importante que 

viesse o nome de quem está pagando e de quem não está pagando, porque não tem nada 

para esconder, quantos telefones que a prefeitura utiliza, e internet para saberem, daí 

vão saber aonde está o prejuízo, da onde estão saindo os gastos porque estão numa 

escuridão aí, veio uma coisa, mas não veio explicando nada, então que mandem na 

caneta porque em quanto não vir vai votar contra, quer que venha bem esclarecido para 

saberem, quem está devendo e porque não paga, se não está pagando tem que ter um 

motivo, porque se um de nós não pagar o telefone com certeza é cortado, e mesmo 

sendo município tem que cortar, pois se não pagar o IPTU vai para divida ativa, então 

alguma coisa tem que ser feito, e é bom que seja bem esclarecido e enquanto não vier 

seu voto vai ser contra. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca o projeto 

para sua primeira votação o qual foi aprovado por cinco votos e os vereadores, Claudia, 

Alcides, Marli e Evelásio votam contra. Após o Presidente solicita a assessora que faça 

as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de 

Leis e Veto e Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei 

Nº 012/2.018 – Autoriza a realização e o fomento de programas projetos culturais e dá 

outras providências. Após as leituras o Presidente coloca o projeto em discussão. A 

vereadora Claudia diz que esse projeto está vinculado a Lei 13019 que é aquela dos 

convênios com entidades e ela vem trazendo muitas dúvidas e muitas entidades do 

município, entidades já antigas, entidades que fazem trabalhos com clubes de mães, 

com outros grupos, atividades culturais com outros grupos estão tendo dificuldade de 

captar recursos porque a legislação mudou e a gente compreende isso perfeitamente, 

mas vejamos que aqui nós temos um recurso, uma possibilidade de um recurso de 

quarenta e cinco mil para uma promoção cinematográfica que é importante, do ponto de 

vista que Piratuba é uma cidade que precisa de visibilidade externa, mas é um valor alto 

para uma produção, considerando que várias outras entidades poderiam talvez de 

alguma forma receber algum incentivo de alguma outra forma, sabe que através daquele 

projeto do turismo várias entidades vão poder participar daquela programação de 

inverno aqui de Piratuba e outras que vão poder ter alguns retornos, aqui nós não temos 

ideia de quem vai fazer isso e provavelmente não vai ser uma entidade, no texto fala 

mediante parceria de entidades afins, mas entidade não faz uma promoção  



 

 

 

cinematográfica, uma entidade cuida dos afazeres próximos da comunidade, então pede 

visto desse projeto se o Presidente lhe conceder, para que nesse meio tempo possa 

buscar um pouco mais de informação e entender melhor o que que vai acontecer, já 

conversaram com o secretário, mas principalmente nessa lei 13019 tem muitas dúvidas 

e tem que buscar um pouco mais de informação em relação a isso e também buscar esse 

incentivo, esse apoio por parte da administração através da lei 13019, mas para essas 

outras entidades que já são históricas e que contribuem para manutenção cultural e 

social do município. O Presidente então concede o visto do projeto a vereadora. Após o 

Presidente solicita a assessora que faça as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões 

de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Orçamento, Finanças, Tributação e 

Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 013/2.018 – Autoriza a realização e o fomento 

de programas projeto de fomento turístico e dá outras providências. Após as leituras o 

Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Jhonatan diz que esse projeto é 

muito importante para o nosso município por causa da questão do turismo do nosso 

município, que faz parte de toda questão do projeto de turismo de inverno, é um valor 

hoje de duzentos e dez mil, até duzentos e dez mil, pela conta a principio é para ser uns 

duzentos e seis, desses duzentos e seis uma parte foi conseguido em emenda 

parlamentar, então vem uma despesa para fomentar o nosso turismo, uma despesa não, 

um investimento que vem agregar muito, um mês e pouco de programação, tem várias 

programações, tem o caipiratuba, a festa do roupão, férias kits, enfim várias atividades e 

a  gente sabe que a inciativa privada já investiu um bom valor nessa situação e todo 

mundo acompanha a situação do país e sabe que não está fácil para o empresário tirar do 

bolso e também não está fácil para a prefeitura bancar isso, mas a gente precisa dar um 

jeito de estar fomentando o turismo de uma maneira que amanhã ou depois esses 

eventos se paguem, consigam ter suas próprias despesas sanadas a partir das próprias 

receitas que vão gerando e tem essa questão das entidades do município também que 

vão estar podendo colocar seus standers lá e expondo seus produtos, artesanatos, 

produtos coloniais, enfim idosos, parece que os clubes de mães ficaram de fora, os 

idosos e os grupos de dança que a principio que estão ajeitando essa situação, e acredita 

que numa boa conversa ainda incluam os clubes de mães que ainda estão ativos e seria 

interessante. A vereadora Marli diz que esse projeto já não vem de hoje, estão 

trabalhando as associações de hotéis para realizar esses eventos, então acha que o nosso 

município, não da para falar que é só o turismo que traz renda, mas é onde que tem 

muitos funcionários, muitos empregados, tem que incentivar para que de certo, porque é 

como o Henry da associação dos hotéis falou, que está em experimental, eles não vão 

garantir que vai dar certo, tomara a Deus que de certo, que no ano que vem continue, e 

até estava na reunião terça-feira passada e as entidades vão poder vender os produtos, 

como na festa do caipira, podem vender pé-de-moleque, pipoca, quentão, coisas assim, 

então nessas entidades ficou os quatro grupos dos idosos que são grupos de dança, entre  



 

 

 

os idosos e mais o grupo de dança e os clubes de mães ficaram fora, daí até comentou 

com eles para que no ano que vem coloquem junto, porque os clubes de mães também 

são entidades, então é favorável e tomara a Deus que dê certo, porque  o nosso 

município precisa, porque todo mundo sabe que no inverno o movimento é fraco. A 

vereadora Claudia diz que essa também é vinculada a Lei 13019, acabou de pedir visto 

de um e agora vejam a diferença desses dois projetos de lei, esse daqui vem de um 

trabalho já muito bem estruturado, que já teve um investimento da iniciativa privada, 

como os vereadores já comentaram, tiveram uma reunião aqui em que o pessoal das 

associações dos hotéis expos todas as ações que aconteceriam e mostrou como a 

comunidade estaria também vinculada, então ele vem em uma outra estrutura, é um 

valor bem mais alto, mas com uma diferença importantíssima que é a clareza das 

informações, a gente sabe o que que vão fazer, aonde que vai ter, temos em cima do que 

nos basear, o anterior não tem nada, então quando esse tipo de projeto vem em incentivo 

a atividades externas, vinculadas a iniciativa privada e também ao poder público, a 

clareza do que vai ser feito, um plano de trabalho, uma informação assim, um 

orçamento, é fundamental, se não é difícil, vão vendar os olhos e entregar dinheiro 

público, é uma responsabilidade importante, então é favorável a esse projeto, vinculada 

a essa clareza, essa informação e a esse trabalho que já vem sendo feito com o pessoal 

que lida com o turismo. O vereador Alcides diz achar muito importante, até porque pela 

colocação que o pessoal fez aqui, da redução de movimento na baixa temporada e sobre 

Piratuba a gente escuta muito lá fora que no verão tem movimento e no inverno só tem 

idoso, pelo contrário, agora com esse programa aí, que Deus olhe que dê certo, porque 

todo pessoal que trabalha nos hotéis e no comércio também irão ganhar, então é 

importante isso aí, e é importante a gente levar para fora, até os vereadores quando 

saírem para fora levar a programação do que vai se passar por aqui, é muito importante. 

Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca o projeto para suam primeira 

votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após o Presidente solicita a assessora 

que faça as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, 

Redação de Leis e Veto e Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas do 

Projeto de Lei Nº 014/2.018 – Autoriza o Poder Executivo a receber através de Termo 

de Cessão de Uso, imóvel de propriedade do Estado de Santa Catarina e dá outras 

providências. Após as leituras o Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador 

Jhonatan diz que por esse projeto vão poder utilizar a Casa da Cidadania que está parada 

desde dois mil e dez ou dois mil e onze por conta do desmoronamento que teve lá, então 

a estrutura do prédio está boa e precisa mesmo pegar essa cessão de uso do estado para 

o município, para estarem fazendo esses muros e dando condição de uso para aquele 

local, é uma cessão de uso por vinte anos, estar fazendo investimento é necessário e 

escapar de alguns aluguéis que hoje a prefeitura acaba pagando, aí vai estar podendo 

transferir alguns desses setores para este local. Não havendo mais nada a discutir o  



 

 

 

 

Presidente coloca o projeto para sua primeira e única votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem aos visitantes e a 

Deus por mais esta sessão. O vereador Luiz Gomes diz que é preciso falar aqui 

novamente do Luiz Henrique que deu mais um passo e muito nos orgulha e quem ganha 

também é a nossa cidade que é divulgada por quase todo país, então ele está selecionado 

para as semi-finais e domingo vamos votar bastante para que dê tudo certo. A vereadora 

Claudia diz que tiveram a antes um assessor do Deputado Colatto que veio trazer uma 

informação boa, e esperam que dê tudo certo no futuro, da possibilidade de um recurso 

para a compra de uma van para a APAE, para que possa fazer o transporte dos alunos da 

APAE e também para que ela ficando na área social ela possa ser utilizada para outras 

atividades, então foi um pedido que a vereadora fez em nome da bancada e espera qu se 

conclua, é claro que não dá para contar com as coisas antes que elas venham, mas o 

trabalho de fazer a busca, tentar buscar, tentar captar esses recursos aí, são importantes 

para o nosso município, já fez uma visita para o prefeito nessa semana, conversando 

com ele também para informar e juntar a documentação necessária e espera que isso 

realmente aconteça porque o apoio a essas entidades as vezes vai ser de corpo 

presentem, às vezes é da participação, mas às vezes consegue também uma outra forma 

importante, dessa forma já deixa um convite antecipado, talvez outro vereador também 

faça, mas é importante até para ajudar a divulgar o jantar que  Lions e o Grupo os 

Tiranos estão organizando, no dia seis de abril para a APAE, é uma entidade que faz um 

trabalho importantíssimo, tiveram a participação da diretora e da Presidente aqui 

mostrando um pouquinho do trabalho que é feito lá, o município repassa recursos para 

lá e a gente sabe que sem eles a gente teria muitas outras despesas ou dificuldades, 

então que possam contribuir também dessa forma. Também foi feita a leitura que 

posteriormente passa pelas comissões o projeto de lei que trata da possibilidade dos 

autistas terem também preferencia em alguns locais, por conta da questão da deficiência 

que eles tem e do direito adquirido que eles tem por lei federal, então seria só uma 

forma de oficializar isso no município também, até considerando que muitas pessoas 

que vem nos visitar, considerando o turismo, isso é uma coisa que não vai servir só para 

os moradores, vai servir também para todo esse público externo que vem visitar 

Piratuba. Gostaria de deixar também um pedido de um ofício para a prefeitura, para o 

setor competente sobre uma emenda parlamentar que havia sido cadastrada em dois mil 

e dezesseis através do PAR para a compra de um ônibus escolar no valor de cem mil 

reais é a proposta 6439 de dois mil e dezesseis, então gostaria de solicitar informações 

atualizadas de como está o processo, porque o valor continua disponível, mas parece 

que está faltando uma documentação, então gostaria de saber o que que é, até por de 

repente poderem contribuir, ajudar, foram comprado dois ônibus a poucos dias, mas  



 

 

 

toda vez que se pode renovar a frota é importantíssimo, pela questão de segurança para 

as crianças. Parabenizar o Luiz Henrique pelo ótimo desempenho dele, na semana 

passada ele conseguiu ficar pelo voto popular, mas dessa vez ele conseguiu ficar pela 

escolha dos técnicos, então são duas vitórias que ele teve nesse momento e acompanhou 

os professores da Escola Amélia Poletto extremamente felizes e buscando esse 

reconhecimento dele, começaram organizando essa carreata que depois acabou tendo 

uma repercussão bem maior, mas entre os professores esse assunto pipocou, e as 

professoras começaram a movimentar e conseguiram juntar muito mais gente ao redor e 

conseguiram fazer uma bela homenagem para ele na chegada de Piratuba, então fica 

bem feliz por isso. Deseja também uma Feliz Páscoa. A vereadora agradece porque foi 

procurada pelo pessoal que está organizando a janta da APAE e em nome da câmara de 

vereadores deixar registrado aqui que se juntaram e vão fornecer um costelão, no valor 

de duzentos e cinquenta reais em nome de todos os vereadores e reforçar o convite da 

vereadora, que é dia seis, no centro de eventos, tem venda de ficha, mas acha que a 

maioria dos vereadores já compraram e deseja que vendam bastante porque a APAE 

precisa. Deseja a todos também uma ótima Páscoa. O vereador Alcides diz que na 

semana cobrou sobre as duas pontes que precisam ser feitas, porque tem que cobrar e 

criticar quando tem que criticar e valorizar quando é feito, então quer parabenizar a 

administração que fez a ponte que dá acesso a propriedade do Seu Livino Fries, ao 

Banholin e ao seu Guido Hachmann, ficou boa, bonita, vai durar uns pares de ano e é 

assim que tem que ser feito. A vereadora Marli também deseja a todos uma Feliz 

Páscoa. O vereador Jhontan diz que sobre a questão do Piratuba Digital, vai falar mais 

um pouquinho, porque acabou esquecendo e a vereadora Mareci foi bem pertinente 

quando colocou da inadimplência, só que é complicado cobrar o pessoal porque não 

existe contrato, não existe um contrato de prestação de serviço, então por mais que a 

pessoa esteja utilizando tudo e quiser ser veiaco, sem vergonha, não vai pagar porque 

não tem nem um contrato assinado e a gente sabe de um caso de uma pessoa que está 

devendo nove mil reais, só disso aí, juro sobre juro claro, então é bem complicado, mas 

enfim, vamos ver se nesse meio tempo vem as respostas que os vereadores gostariam de 

saber e entrem num consenso quanto a essa matéria. O vereador Evelásio diz que desde 

já quer lembrar a pedido do Fontanela da assembleia do hospital, amanhã, quarta-feira, 

às dezenove e trinta no centro de eventos, no CIT, para uma prestação de contas e seria 

bom que todos acompanhassem. Também vai pedir para o Presidente uma posição sobre 

o pedido que havia feito para que fosse seguido o Regimento Interno e que seria então a 

secretaria que viesse a fazer o acompanhamento da sessão e ler a ata e não a assessora 

como vem acontecendo e até então não sabe se vai ser atendido ou não, então gostaria 

de um esclarecimento do Presidente sobre isso até para saber qual providência deve 

tomar. O vereador Luiz Henrique diz querer propor aos colegas vereadores uma 

alteração no regimento interno da casa, pois antes fez a moção de repúdio e nessa  



 

 

 

conversar que teve com os vereadores e o vereador lá do município de Capinzal, que 

estariam propondo fazer uma sessão em conjunta dos vereadores aqui de Piratuba com 

os do município de Capinzal, mas no momento regime da casa não permite essa sessão 

conjunta, porque se vão fazer uma sessão tipo na entrada da Expovale, ou num local 

onde o asfalto estiver em péssimas condições, o regime não permite que seja feita essa 

sessão em conjunto, então queria propor para os colegas para que se fosse possível fazer 

alteração no regimento e colocar que quando houvesse uma causa assim de algum apelo 

na região, como sempre propõem que iluminem aquele trevo e nunca tem resposta, 

sempre respondem que não tem como fazer, que também abra a possibilidade de fazer 

sessão conjunta com outro município para unir forças, então pede apoio aos colegas, 

também conversou com a assessora e é possível desde que todos estejam de acordo, mas 

que aconteça essa mudança, porque acha que vem só a somar para todos nós, pois não 

está querendo aparecer, nem nada, por isso tem que esquecer o lado político e tentar 

resolver para o bem comum de toda população. O Presidente diz querer falar, não 

criticando, mas na administração passada tinha tanta coisa irregular, negócio do EJA 

estava irregular, os tratores estavam irregular, e outras coisas irregulares, então invés da 

administração agora estar trabalhando tem que estar ajeitando as coisas, porque estava 

tudo irregular, mas é o direito de cada um de cobrar, da oposição cobrar. O Presidente 

agradece a presença de todos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a declarar a 

Sra. Presidente agradece a Deus por mais uma reunião da qual lavrou-se a presente ata. 

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Piratuba/SC, em 27 de Março 

de 2.018. 
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