
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.239  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE MARÇO DE 2.018. 

 

 

Aos seis 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 27/02/2.018. 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: Convite 16º Encontro da Mulher 

Piratubense, Edital de Convocação para Assembleia Ordinária Anual, Edital de 

Convocação da Comissão Eleitoral, Ofício Circular Nº 02/SDC/GAB /2.018 da 

Secretaria de Estado da Defesa Civil. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 010/2.018 – 

do Projeto de Lei Ordinária Nº 008/2.018 – 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 municipais do município e dá outras providências, Mensagem 

Nº 011/2.018 - do Projeto de Lei Ordinária Nº 009/2.018 – Autoriza o Executivo 

Municipal a realizar parceria com as Associações de Microbacias do Município e dá 

outras providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 004/2.018 – Solicita aumento 

nos valores da premiação da Corrida Rústica realizada nas Festividades da Semana do 

Município – da vereadora Claudia A. P. Jung, Indicação Nº 005/2.018 – Solicita 

melhorias na Propriedade de Adolfo Martinazzo, em Linha Martinazzo – do vereador 

Evelásio A. Vieira, Moção de Apelo Nº 01/2.018 – à CELESC, para que implante 

atendimento de plantão, no município de Ipira ou Piratuba, para agilizar o 

reestabelecimento da energia elétrica. Após as leituras tivemos Uso da Palavra da 

diretoria da Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira.  ORDEM DO DIA: Após as leituras 

o Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 04/2.018 – da vereadora Claudia A. P. 

Jung. A vereadora Claudia diz que deixou na semana passada o pedido dessa indicação 

porque nós passamos pelas festividades aqui do município, do aniversário do município 

e várias atividades foram realizadas nesse período e entre as atividades que tiveram 

premiação, percebeu uma disparidade muito grande dos valores das premiações, o 

Festival da Canção pagou prêmios de quinhentos reais, trezentos reais, duzentos reais e 

a corrida rústica pagou prêmio de cento e cinquenta reais pelo primeiro lugar, então por 

isso fez uma solicitação aqui e gostaria do apoio de todos os vereadores que aprovassem  



 

 

 

a indicação e espera que seja atendida de alguma maneira, mas que houvesse um 

reajuste desses valores da corrida rústica, no sentido de colocar uma paridade, que 

ficasse mais equilibrado esses valores aí para que dependendo da atividade que o 

munícipe vai participar ele vai ter uma premiação equivalente, não podemos dizer que 

uma atividade vale mais que a outra, não é essa a questão e provavelmente nesse 

momento que aconteceu isso também, não deu tempo nem de pensar sobre isso porque o 

festival da canção já há um bom tempo não acontecia, voltou esse ano e felizmente com 

uma premiação bem boa e o pessoal que vem na corrida rústica, a maioria já corre há 

vários anos, já acompanha, tem jovens que estão começando agora e é um evento 

interessante porque a gente descobre talentos, percebe a possibilidade de vários atletas, 

então para a valorização desses atletas seria importante que a premiação fosse melhor, 

sugere que seja equiparada ao festival da canção ou um outro evento que haja 

premiação, mas esses dois foram os que aconteceram em datas bem próximas e  com 

valores de premiação bem diferentes, então o que pede é isso, o apoio de todos para que 

encaminhassem essa indicação para a prefeitura para que na próxima corrida rústica 

fosse possível melhorar o valor dessa premiação aí. Não havendo mais nada a discutir o 

Presidente coloca a indicação em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após o 

Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 05/2.018 – do vereador Evelásio Vieira. 

O vereador Evelásio diz que como foi lido antes, esse é um pedido de um morador ali 

da Linha Martinazzo para que façam a melhoria da estrada lá em frente a casa dele, a 

melhoria seria praticamente na estrada geral, já que ele mora bem na beirada da estrada, 

seria uma melhoria em toda a estrada onde já havia feito uma indicação no ano passado 

em novembro para que fizessem uma melhoria nessa estrada geral que liga Zonalta a 

Martinazzo, já havia também feito o pedido para que fizessem uma melhoria na entrada 

do seu Vinicius Martinazzo, então é só uma sequencia de melhorias ali, e que 

melhorassem também a estrada em frente ao seu Adolfo Martinazzo. É um pedido deles, 

a estrada está bem precária, já vem de tempo que está bem degradada, então quando o 

secretário for fazer a melhoria na geral que fizesse as entradas que há necessidade de se 

fazer as melhorias até para evitar de estar voltando com o maquinário no mesmo local, 

evita de correr para lá e pra cá com as máquinas, pede apoio de todos os vereadores. 

Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca a indicação em votação a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em discussão a Moção de 

Apelo Nº 01/2.018. O vereador Jhonatan diz que essa Moção acredita ser de uma 

importância impar na questão de implantar o plantão da Celesc aqui na nossa cidade, 

uma vez que a gente tem bastante produtor de leite, produtores de ave e com uma falta 

de luz se não tiver um rápido reparo para terminar o problema, pode ter um prejuízo 

enorme e não só por isso, a questão da comodidade de todo mundo, por ter sempre o 

serviço disponível e quando não estar disponível ter uma celeridade para estar 

resolvendo o problema que causou a falta de luz, então acha que nada melhor que ter  



 

 

 

 

esse plantão da Celesc aqui na nossa cidade ou em Ipira para estar atendendo as duas 

cidades junto, acredita que essa moção se manifestem oficialmente junto ao órgão da 

Celesc. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca a Moção em votação a 

qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente solicita a assessora para 

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 Complementar Nº 002/2.018 – Autoriza a concessão do direito de 

exploração dos serviços de telefonia e dados (internet) denominado “Piratuba Digital” à 

empresa vendedora de processo licitatório e dá outras providências. Após as leituras o 

presidente coloca o projeto em discussão. A vereadora Marli pede visto do projeto, pois 

necessita um pouco mais de estudo. O Presidente então concede o visto solicitado pela 

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 005/2.018 – Autoriza 

pagamento de despesas do exercício anterior e dá outras providências. Após as leituras o 

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

pagamento de uma conta do ano passado e pede para que tomem mais cuidado para que 

isso não volte a acontecer, uma conta de novembro, tudo bem que em dezembro tiveram 

todos aqueles problemas, mas não pode acontecer. O vereador Alcides diz que já havia 

comentado nas comissões que no ano passado foi aprovado um valor também do 

exercício passado, e isso acontece, parecia ser um bicho, mas hoje estamos com uma 

conta do exercício passado, então isso aí faz parte também, só para lembrar. Não 

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

qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida 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 006/2.018 – Abre crédito especial por conta do excesso de arrecadação do 

orçamento vigente no valor de até R$ 229.400,00. Após as leituras o Presidente coloca o 

projeto em discussão. O vereador Jhonatan diz que essa mudança orçamentária vem 

para uma reivindicação antiga até por parte dos vereadores, que é a confecção do novo 

plano diretor através do consórcio cimcatarina que o município está integrando, vai sair 

por um valor muito abaixo daquilo que é, um plano diretor sai duzentos e cinquenta, 

trezentos mil reais e vai ser feito por cento e cinquenta, então vem para sanar bastante 

preocupação e situações que venham ocorrer em nosso município, claro que vai ser 

feito, audiências públicas e todo restante de tramite legal, então é importante para estar 

resolvendo essa situação e rediscutindo o plano diretor da nossa cidade. Não havendo 

mais nada a discutir o Presidente coloca o projeto para sua 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 007/2.018 

– Autoriza realizar transferência de recursos financeiros ao Fundo de melhorias da 

Polícia Militar e dá outras providências. Após as leituras o Presidente coloca o projeto 

em discussão. O vereador Jhonatan diz que esse projeto também é para estar repassando 

um recurso que estava no orçamento, mas verificando o objeto agora é para a compra de 

um Deiser para a Policia Militar e acredita que venha a somar muito na questão de 

segurança pública para nós, além de ser uma arma não letal que é importante para uma 

mobilização de diversas situações de riscos, muitas vezes contra as seguranças dos 

próprios policiais militares, acha que é muito válida a aquisição desse novo armamento 

para a policia. 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. A 

vereadora Claudia diz que gostaria de citar a importância das mulheres na sociedade 

Piratubense, não só de Piratuba, mas de Santa Catarina, do Brasil e dia oito de março 

próximo é dia da mulher, então quer deixar os parabéns a todas as mulheres 

piratubenses, a todas aquelas que em casa ou fora dela, ou no setor público, ou no setor 

privado estão fazendo o seu papel, com a importância do seu trabalho, cuidando das 

suas famílias, oferecendo sua vida para o bem de quem estiver por perto, então quer 

deixar os parabéns a todas as mulheres que compõe a sociedade piratubense. Queria 

também comentar que pediu na semana passada algumas informações sobre a prestação 

de contas de dois mil e dezessete aqui desta câmara, então houve a divulgação e quer 

agradecer a agilidade do pessoal, inclusive do Presidente em repassar essas informações 

e acredita que só para deixar a público no sentido de divulgação, já que a gente não teve 

outras divulgações, tivemos aquele problema com o Hacker na prefeitura que deixou 

algumas informações do Portal da Transparência  com dúvidas, a gente não tem certeza 

se são aqueles os oficiais ou não. Então vai ler esse resumo que receberam do contador, 

que deixou esse trabalho feito para os vereadores, a receita da câmara em dois mil e 

dezessete foi de um milhão, setecentos e nove mil, o total das despesas de um milhão, 

cento e quatro mil, mais alguns reais, que vai resumir. As despesas com subsídios, 

salários, inss, ficou em torno de oitocentos e dezesseis mil, despesas com diárias cento e 

quarenta e cinco mil, despesas diversas cento e quarenta e dois mil e o valor devolvido 

ao município foi de seiscentos e quarenta e cinco mil e há de se citar em conversa que 

tiveram antes já de que houve um repasse de quase cento e quarenta mil a menos para a 

câmara de vereadores nesse ano de dois mil e dezessete, então se for fazer comparações 

com anos anteriores vai dar uma diferença maior também. Mas acredita que assim, 

como o hospital vem e faz uma prestação de contas, não deixa de ser importante, já que 

veio rapidamente essa informação, acha que já pode deixar ela divulgada aí. Parabenizar  



 

 

 

e agradecer a diretoria do hospital que conseguiu durante todos esses anos que está a 

frente do trabalho manter o hospital funcionando, precisou do hospital esses dias, pois 

precisou levar sua filha numa urgência durante a noite e é nessas horas que realmente a 

gente sente o quanto é importante, olhar de longe é uma coisa e estar perto e precisar a 

gente sente de uma maneira diferente, então quer agradecer muito o trabalho 

voluntariado, pessoal do conselho que entra aí como voluntário, do pessoal que está lá 

dentro trabalhando para fazer um trabalho sério e realmente fazer com que os recursos 

aplicados venham aquelas necessidades que são da população, da sociedade, então 

parabéns pelo trabalho de vocês e vocês deixam um legado muito importante, deixam 

um trabalho muito bem feito e para quem vai seguir depois, começa com muito mais 

tranquilidade, sabendo dos desafios, mas sabendo que não está pegando um abacaxi, 

que está pegando um trabalho bem feito e que vai poder tocar também. Quer também 

pedir uma indicação para a semana que vem, que já fique encaminhada, uma indicação 

pedindo que a prefeitura trabalhe na atualização do código de postura municipal, porque 

o código de postura é uma lei de um mil novecentos e oitenta e sete, ele regulamenta o 

que pode e o que não pode na cidade, o que pode ser feito nas calçadas, como é o 

comércio ambulante, com funciona várias outras atividades e algumas pessoas que tem 

estabelecimentos comerciais eles passaram por alguns desafios agora na hora de fazer os 

alvarás, porque como a lei é de oitenta e sete, tem uma lei de oitenta e três, depois de 

oitenta e sete, tem uma pequena alteração em dois mil e dez, que acrescentou somente 

alguns parágrafos há uma artigo, então ela necessita de atualização, então gostaria de 

deixar esse pedido aí já de indicação para semana que vem, gostaria de poder contar 

com o apoio de todos, pedindo que a prefeitura faça uma análise e busque a atualização 

desse código de postura até de acordo com as leis estaduais e federais que já estão em 

vigência há um bom tempo e essa parte da legislação infelizmente está desatualizada de 

maneira que a nossa cidade cresceu muito, mudou muito; a legislação mudou, mas a 

nossa cidade também mudou muito, então para que a gente possa estar explorando e 

recebendo vem os turistas que vem para cá e continuar explorando todo potencial que 

ela tem algumas regras que precisam ser atualizadas também. Também quer agradecer e 

reforçar o convite da prefeitura para o encontro da mulher piratubense, o décimo sexto 

encontro no sábado a tarde, no dia dez a partir das quatorze horas, vai ser bom encontrar 

todas as mulheres por lá. A vereadora Mareci diz querer pedir um oficio ao órgão 

competente do executivo, para ver como ficou a situação, porque tinha muitas 

construções que estavam irregulares e veio para essa casa até os valores, umas taxas, 

mas não sabe como se encontra hoje, se o pessoal procurou, acertou porque bastava isso 

aí, a partir do momento que tivessem corrigido a situação que se encontrava as 

construções que hoje estão fora de padrão, enfim tinham muitas coisas irregulares, que 

sairia o nosso plano diretor, o tão sonhado plano diretor, então solicita que seja feito um 

ofício de pedido ao executivo de como se encontra, como está a situação, fazer um  



 

 

 

relatório de como que está, se houve procura das pessoas, se não houve, enfim de como 

está essa situação. Também quer desejar a todas as mulheres, as vereadoras, a assessora, 

secretária, enfim a Martha e o pessoal que trabalha aí e as mulheres do nosso município 

desejar um ótimo dia, que Deus ilumine a todas, porque com certeza nós somos a base 

principal de uma família. O vereador Alcides diz querer dar os parabéns para a diretoria 

do hospital, porque todo ano foi prestado contas aqui do que foi gasto, do que foi 

conseguido, acha difícil de ter quem vai pegar porque é um compromisso muito grande, 

vocês estão saindo de cabeça erguida, a população está contente, os vereadores sempre 

procuraram brigar para poder sempre conseguir o melhor, porque quanto mais, melhor 

seria para que o hospital não fechasse as portas e todos sabem a dificuldade, pois já 

esteve fechada as portas do hospital, hoje os dois municípios juntos tem nove mil 

habitantes, da para se dizer que todos nós dependemos do hospital, é meia vida, o cara 

sai mal e chega ali, é a primeira porta que ele bate, então que quem venha que venha 

com vontade, porque as dificuldades são grandes a gente sabe pela prestação de contas 

que foi feita aqui, ou é em vermelho ou raspando no vermelho, então a gente vê que não 

é qualquer um para tocar, então que Deus abençoe que quem venha ali venha com boa 

vontade e a equipe também junto para ajudar e que Deus ajude que não feche, porque 

não pode fechar o nosso hospital. A vereadora Marli diz querer agradecer ao Fontanela, 

ao Roque e a toda diretoria do hospital porque ninguém trabalha sozinho, estão de 

parabéns porque a cada ano vieram prestar aqui as prestações de contas e pelo trabalho 

que tem feito pelo hospital e que Deus ajude, que Nossa Senhora ilumine quem vai 

assumir, para que façam o mesmo papel que fizeram, a diretoria está de parabéns. 

Também quer homenagear a todas as mulheres do município que são guerreiras, sempre 

dizem que onde tem um grande homem, por trás tem uma grande mulher, pela 

conquista, porque anos atrás, nem podiam sonhar que uma mulher um dia ia ser uma 

prefeita, uma vereadora ou uma policial e hoje a gente já tem desde uma doninha de 

casa até uma presidenta, então acha que as mulheres souberam aproveitar a conquista 

delas e que cada vez conquistem mais e parabenizar a todas elas pela passagem do dia e 

na semana passada até falou aqui do dia do idoso, pois escutou no rádio, e pensou que 

então tinha mudado, mas agora olhando com o vereador Jhonny o dia do idoso mesmo é 

no dia primeiro de outubro, não sabe se eles se erraram, mas que valeu a sua intenção de 

parabeniza-los. O vereador Jhonatan diz querer cumprimentar em especial as mulheres 

aqui da nossa casa, pois a gente sabe aí que a gente ainda vive numa sociedade muito 

machista, muito hipócrita, que no discurso é uma coisa, mas na hora da prática para 

delegar o direito das mulheres a gente sabe que é muito difícil, então deseja não só os 

parabéns, mas força para elas se manterem nessa sociedade, pois é uma sociedade 

complicada de se manter e parabenizar por todas as conquistas que vem de muitos e 

muitos anos, sabendo que o dia oito de março marca o dia Internacional da Mulher por 

um fato tristíssimo da história onde não tem cem por cento de certeza, mas se não se  



 

 

 

engana era numa fabrica, tecelãs que se rebelaram e fecharam a fábrica e tacaram fogo e 

todo mundo estava dentro, então é uma data para se refletir, inclusive a maneira que a 

gente vem tratando as mulheres no dia-a-dia, em especial mães, esposas e filhas. 

Também quer deixar marcada a reunião das comissões, segunda-feira às 8:30 horas. 

Deixar também os parabéns para a organização do décimo quarto trilhão que teve aqui 

em Piratuba, foi um evento muito bacana, teve a oportunidade de acompanhar um pouco 

no balneário, pois tinha um barranco que o pessoal estava subindo e apesar dos tombos 

que ficavam meio preocupados, mas é uma das partes do entretenimento ali também, e 

não saiu ninguém machucado, pelo menos enquanto estava lá. Deixar também os 

parabéns para a diretoria do hospital, pois todos sabem que aquilo lá é um abacaxi, que 

se descasca todo dia, seu padrasto é Presidente, o seu Romeu de Oliveira e sabe que não 

é fácil porque às vezes é de noite e o pessoal liga de atrás, enfim é problema com 

estrutura, é problema com funcionário, é problema com dinheiro e tem certeza que 

muitas noites passaram sem dormir pensando na situação do hospital, que sabe que não 

é fácil, os números mostraram isso e infelizmente o governo do estado, está usando 

hospitais filantrópicos para atingir os níveis constitucionais de repasse para a saúde, que 

seria doze por cento e através de uma lei do Deputado Neudi Saretta progressivamente é 

para subir para quinze por cento e o governo já falou que não vai cumprir se essa meta 

for dos treze por cento, porque já penaram para cumprir os doze, tiveram que fazer essa 

manobra, então é uma pena, porque a gente sabe que a saúde pública agonia. Deixar 

também registrado, porque a vereadora comentou do código de postura e também foi 

procurado, foi lá na tributação essa semana pegar uma cópia e olhou lá uma lei de 

oitenta e sete e acabou procurando e é a mesma lei de oitenta e três, tem trinta e cinco 

anos o nosso código de postura, para terem uma ideia, lá está escrito que para centros de 

comunidades, vilas e distritos regulamenta o uso de cocho, de como amarrar cavalo, 

esse tipo de coisa, coisas que não fazem mais parte da nossa realidade, então o pessoal 

lhe procurou e esteve conversando com o delegado, e acredita que o caminho seja fazer 

uma audiência pública, chamar todo mundo, vamos debater isso aí e principalmente do 

horário de funcionamento que foi a principal coisa que o pessoal cobrou, foi a questão 

do horário de funcionamento, por exemplo uma lanchonete fechar às dez da noite, a 

gente sabe que normalmente é o horário que começa a dar um movimentinho, 

normalmente na sexta ou sábado, nós temos os nossos universitários que chegam aqui a 

meia noite, meia noite e pouquinho, às vezes um pouquinho antes, que muitas vezes não 

tem a possibilidade de estar chegando em casa e fazer a sua janta e depois ir dormir, 

então acha que é preciso sentar e discutir com a sociedade e todos interessados, para ver 

um caminho para resolver logo essa situação. O vereador Evelásio agradece a 

explanação do Fontanela e do Roque e aproveitar para parabenizar eles juntamente com 

os demais  membros da diretoria do hospital pelo serviço prestado à frente dessa 

entidade e desejar que a próxima equipe que venha consiga manter aberto e atender as  



 

 

 

demandas da população. Parabenizar também as mulheres, pois elas merecem toda 

valorização pela passagem do dia delas. O vereador Luiz Henrique agradece pelo 

Fontanela, pelo Roque e toda diretoria do hospital por prestar contas aqui na câmara, é 

importante e também falar que vai estar sempre apoiando na busca de recursos, a nível  

de estado e município junto ao executivo para manter o hospital sempre de portas 

abertas que é muito importante. O Presidente também agradece ao Fontanela e ao Roque 

pela explanação e diz que sempre estará pronto para ajudar no que for preciso e também 

quer parabenizar as mulheres pelo seu dia, lá na porta tem uma lembrancinha, no final 

da sessão a secretaria vai entregar. 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 06 de 

Março de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   
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