
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.241  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2.018. 

 

 

Aos vinte 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 13/03/2.018. 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 de Liberação de Recursos, 

Ofício Nº 30/2.018 – do 3º Pelotão da Polícia Militar de Piratuba, Convite da 

Associação Esportiva – AEP, Ofício Nº 201/2.018 – do gabinete da Deputada Carmen 

Zanotto, Convite do Consórcio Machadinho, Convite para participação do Campeonato 

de Bolão. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 54/2.018 – Resposta do Ofício CV/010/2.018, 

Ofício Nº 55/2.018 – Resposta do Ofício CV/011/2.018, Ofício Nº 56/2.018 – Resposta 

do Ofício CV/012/2.018, Ofício Nº 057/2.018 – Resposta do Ofício CV/013/2.018, 

Ofício Nº 58/2.018 – Resposta do Ofício CV/014/2.018, Ofício Nº 59/2.018 – 

Encaminha Balancetes ref. Mês de Dezembro/2.017, Ofício Nº 62/2.018 – Encaminha 

Balanços referentes ao ano de 2.017, Mensagem Nº 015/2.018 – do Projeto de Lei Nº 

012/2.018 – Autoriza a realização e o fomento de programas projetos culturais e dá 

outras providências, Mensagem Nº 016/2.018 – do Projeto de Lei Nº 13/2.018 – 

Autoriza a realização e o fomento de programas projetos de fomento turístico e dá 

outras providências, Mensagem Nº 017/2.018 – 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, Mensagem Nº 

014/2.018 – do Projeto de Lei Complementar Nº 03/2.018 – Altera a redação do artigo 

48 da Lei Complementar nº 066/2.015, de 02 de janeiro de 2.015, que dispõe sobre a 

alteração da estrutura da Lei Complementar nº 28, de 02 de maio de 2.007 que Institui o 

Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos Profissionais do Magistério Público do 

Município de Piratuba, Estado de Santa Catarina e dá outras providências, faz 

compilação de leis, revoga leis e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: 

Indicação Nº 008/2.018 – Solicita que seja asfaltada a Rua Florianópolis – da vereadora 

Marli Buselato, Indicação Nº 009/2.018 – Solicita revitalização da Quadra de Areia do 

Bairro Village – do vereador Jhonatan Spricigo. ORDEM DO DIA: Após as leituras o  



 

 

 

Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 008/2.018- da vereadora Marli. A 

vereadora Marli diz achar que todo mundo conhece essa rua, ande tem o centro de 

eventos e também tem uns apartamentos, que já foram vendidos quase todos e vai sair 

mais um prédio, tem um outro rapaz construindo, vais ser um shopping, vai ter umas 

quantas salas ali e está ruim aquela rua, porque ela é uma subida, o calçamento está bem 

estragado e quando o carro para ali, para subir é ruim e fica até feio porque vem 

bastante gente de fora e ali tem o centro de eventos, então quer pedir a colaboração dos 

colegas vereadores para que fosse aprovada essa indicação e que a administração 

olhasse também com carinho, porque o pessoal também merece. 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 09/2.018 – do 

vereador Jhonatan. O vereador Jhonatan diz que conversando com diversas pessoas que 

moram ali aos arredores do loteamento Village, e é uma reivindicação que já tinha sido 

apresentada até pelo vereador Luiz Henrique, é que seja dado um jeito naquela quadra 

de areia, já faz mais ou menos uns dois anos que está abandonada, tem inclusive a 

travessa Carolina que é a rua que tem ali junto, ao lado da quadra de areia, que está 

meio abandonada, deveria ser reaberta, então conta com a colaboração dos colegas para 

estarem votando, para realmente estarem dando um jeito naquela quadra de areia, seja 

roçando, limpando e colocando mais uma caçambada de areia nela, seja limpando e 

posteriormente fazendo um piso ou coisa assim, para a opção de mais outros esportes 

estarem sendo praticados, enfim de alguma maneira estarem revitalizando aquele local 

que é o único ponto de lazer lá do loteamento, então acha que é importante, foi 

procurado não só por uma ou duas pessoas, mas no mínimo três a quatro famílias lhe 

procuraram, então acredita que realmente vai fazer uma diferença para o pessoal tendo 

mais esse local de lazer no loteamento Village. A vereadora Claudia diz querer fazer 

uma pergunta, se desde o ano passado para cá, desde que o vereador Luiz Henrique fez 

o pedido, não foi feita nenhuma ação lá? O vereador Jhonatan diz que pelo que ele saiba 

não foi feito nada e por isso que está refazendo o pedido, pois não sabe como estava 

naquela época, mas foi lá e fez um vídeo, e o mato tomou conta, não tem nem como 

estrar dentro da quadra, a rua tem grama, então está bem complicado. O vereador Luiz 

Henrique diz que acha que na época trouxe algumas fotos e colocou, que estava bastante 

mato e a questão da cerca, estava bem jogada aquela quadra, e na época foi procurado 

por um grupo que praticava basquete e precisavam de um local para jogar basquete, 

então o vereador deu a ideia deles construirem uma quadra de basquete lá, mas se as 

vezes é difícil, ou falta de dinheiro, mas que fosse então pelo menos feita a revitalização 

para que os moradores do bairro possam utilizar a quadra de areia normal, para jogar 

futebol e as crianças brincar, já estaria bom, se possível fazer uma quadra de futebol, 

basquete ou vôlei, seria melhor, mas vamos cobrar para que seja feita pelo menos a 

revitalização, mas se tiver jeito de fazer a quadra de basquete também agradece. O  



 

 

 

vereador Jhonatan diz que inclusive tem que lembrar de também já levar pelo menos 

uma torneira lá, para ter uma água para o pessoal se limpar quando sai, uma água 

potável para beber, isso também foi uma questão que o vereador Luiz Gomes já tinha 

levantado na outra legislatura ainda, a respeito de levar água lá, que é uma cobrança que 

tem lá na quadra do Bairro Verde, essa questão de água, banheiro, mas dai tem a 

questão de quem mantem, de quem não vai manter, enfim é um debate mais amplo daí. 

O vereador Luiz Gomes diz ser favorável, até na realidade essa mesma preocupação que 

estão tendo agora, tinham na gestão passada, mas não foi levado água, não foi levado 

luz, não tem banheiro e na realidade foi feito e está lá abandonado, e tem que ser 

concertado, tem que arrumar, é o único lugar que eles tem para lazer lá, é favorável. A 

vereadora Marli diz que época até tinha feito uma indicação para que fosse feita uma 

quadra de basquete porque a piazada lhe procuraram, porque eles vão à Capinzal para 

treinar, porque aqui em Piratuba não tem, e tem bastante piazada que treinam e gosta, 

então é favorável e acha que já que aquilo lá está feito, é da prefeitura aquele terreno, 

então vamos fazer uma quadra de basquete. 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 o Projeto de Lei Nº 09/2.018 - Autoriza o 

Executivo Municipal a realizar parceria com as Associações de Microbacias do 

Município e dá outras providências. Não havendo nada a discutir o Presidente coloca o 

projeto em votação o qual foi aprovado 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 Orçamentos, Finanças, Tributação e 

Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 010/2.018 – Autoriza pagamento de despesas 

de exercícios anteriores. Após as leituras o Presidente coloca o projeto em discussão. O 

vereador Luiz Gomes diz que esse projeto já discutiram nas comissões e é uma parcela 

do correio que ficou atrasada de novembro, no valor de quinhentos e setenta e oito reais 

e oitenta e nove centavos, na realidade foi uma falha da administração e espera que não 

aconteça mais, porque isso aconteceu também na outra administração e criticaram  e 

hoje voltou pra gente, então isso é um erro e espera que não aconteça mais, é favorável. 

O vereador Evelásio diz que é exatamente isso que o vereador Luiz Gomes falou, foi 

cobrado da administração passada algumas que haviam ficado para trás e essa já a 

segunda dessa administração e aqui diz de anos anteriores, mas pelo que foi lido é uma 

só e não é de anos anteriores, é do ano passado e também diz d nova administração, mas 

não é mais nova, porque já passou um ano e pouco, então tem que ter um cuidado para 

que não ocorra mais. A vereadora Marli diz que até as pessoas que estão ouvindo ou 

escutam vão achar que é da administração passada, mas é da administração agora, 

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

votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após 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 Trabalho, Legislação Social, Defesa do Consumidor e 

Atividades Privadas do 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. Após as 

leituras o Presidente coloca o projeto em discussão. A vereadora Claudia diz que estava 

acompanhando esse projeto de lei e até fez um comentário desse assunto na sessão 

passada, e foi lido na ata e ele vem de encontro com a Lei 1428 de 2.017, a primeira que 

foi aprovada aqui, com aquela questão dos sete dias e aí tinham feito um pedido, 

demorou para chagar aqui, mas felizmente chegou, as próprias técnicas, a categoria, o 

grupo delas se uniu também e buscou essa modificação na lei, que já deveria ter vindo 

como primeiro projeto de lei, então dessa forma ela fica alterada, a escala passa de sete 

dias para cinco dias consecutivos, com o valor fixo de quinhentos reais e conforme a lei 

1428, esse valor é reajustado nos mesmos índices e datas da questão geral da 

remuneração, então esses quinhentos reais são o valor base e a cada ano quando é feito 

o reajuste da remuneração de servidores, então passa também o valor do sobreaviso para 

esta revisão e uma questão que lhe preocupou essa semana, lendo algumas matérias 

sobre esse assunto e lendo algumas legislações que trazem algumas orientações para os 

cargos de saúde, fala um pouco sobre a importância de não haver uma sobrecarga física 

e emocional para o trabalhador de saúde, então considere uma técnica de enfermagem 

trabalha durante todo o dia, fez as oito horas dela e ao final da tarde ela entra em 

sobreaviso, poderá acontecer dela passar a noite toda trabalhando, indo, voltando e 

levando pacientes e no dia seguinte do horário que ela tem que voltar a trabalhar ela vai 

precisar estar de volta ao trabalho, então não dormiu nessa noite, ela trabalhou o dia 

todo, oito horas, não dormiu, ela voltou a trabalhar oito horas e ela vai ter mais quatro 

dias pela frente e há o risco dessa demanda de trabalho ser bem puxada, mas em 

conversa com elas e até buscando entender um pouquinho como é esse dia-a-dia do 

trabalho delas, que não é o que está escrito na lei, mas o dia-a-dia é quando as questões 

se efetivam, elas, entre elas, por uma questão de parceria e amizade elas se organizam e 

podem se reorganizar para que não haja essa sobrecarga física e emocional, porque a lei 

fala de uma escala de cinco dias consecutivos, mas não que necessariamente tenha que 

ser a mesma pessoa, o valor para cinco dias de escala é esse, mas a escala poderá em 

situações de necessidade ter essa mudança, dois dias de sobreaviso uma vai fazer, a 

outra vai fazer depois, no final do mês conforme dias de sobreaviso que a técnica 

trabalhou, num calculo proporcional do que a lei vai poder dar essa possibilidade, elas 

vão receber pelo trabalho feito, então essa questão lhe preocupou um pouquinho, mas 

sentindo essa dinâmica do dia-a-dia delas entende melhor como é que funciona e tem 

certeza que vindo para cinco dias com valor mais justo, com certeza o trabalho também 

vai ser mais tranquilo, e elas estão de parabéns pela força da categoria, pela organização 

delas, por buscar essa alteração, esse direito que vai gerar uma questão importante em  



 

 

 

cumprimento de trabalho e serviço, em oferecimento de serviço para a população, mas 

que também não vai ser injusto como servidora que está prestando esse serviço, então é 

totalmente a favor, brigou um pouco por isso e acredita que vai ser importante a 

aprovação dessa lei hoje em primeira votação. O vereador Evelásio diz que então elas 

vão poder revezar, não é necessariamente uma só fazer os cinco dias, no caso se for 

necessário elas vão poder entre elas revezar o trabalho durante esses cinco dias. A 

vereadora Claudia diz que é isso, baseado no trecho que fala, a escala de cinco dias 

consecutivos de segunda a sexta e tal, mas não necessariamente que a mesma pessoa 

tem que fazer a escala e também a lei fala de que quem tem que fazer a escala é a 

secretaria de saúde, então é a secretaria de saúde que organiza, como os motoristas já 

fazem uma escala de cinco dias, e quando a gente lê, parece que é a mesma pessoa, pode 

ser a mesma pessoa, mas em caso de sobrecarga vai poder haver essa mudança. O 

vereador Evelásio diz que é uma questão de bom senso. A vereadora Marli diz que acha 

que a vereadora Claudia deveria pedir visto do projeto, até para se aprofundar mais, 

porque depois da lei aprovada não tem mais o que fazer, não sabem se vai ficar a mesma 

cinco dias, se é uma ou se é outra, porque ali não está explicando bem no projeto, não 

entenderam bem direito. A vereadora Claudia diz que é por causa que ela não está 

dizendo o funcionário tem que estar cinco dias, dizendo a escala de cinco dias, e tinha 

essa preocupação antes, mas conversando com elas e entendendo como é a dinâmica do 

trabalho delas, acha que vai funcionar tranquilamente assim e é claro elas tem todo 

direito de caso a escala seja injusta, elas tem o direito de buscar o direito delas e 

questionar, mas acredita que conversando com elas, acha que a lei vai acabar sendo 

cumprida de uma forma legal, de uma forma bem justa, obrigada pela dica. O vereador 

Alcides diz que esse sobreaviso é semelhante ao projeto dos motoristas da saúde e o 

deles é controlado, então espera que o delas seja igual, porque nunca viram nenhum 

motorista reclamar que não deu certo, então espera que para elas também dê certo. Não 

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

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

vencedora de processo licitatório e dá outras providências. A vereadora Mareci pede 

visto do projeto, pois tem dúvidas, foi questionada e de repente até podem sentar  todos 

os vereadores juntos para conversarem, de repente chamar alguém, para ver o que vai 

melhorar para o nosso interior, porque no interior está péssimo, o telefone e a internet 

não funcionam, é moradora do interior e não vem nada de garantia que vai ser melhor, 

não vem nada de garantia que o preço vai ser menor, enfim pede visto do projeto.  O 

vereador Evelásio diz concordar com a vereadora porque até teve oportunidade de 

conversar com pessoas de outros municípios que foi citado aqui, em Alto Bela Vista 

tem um projeto semelhante a esse e conversando com moradores da região de Alto Bela  



 

 

 

Vista, eles lhe informaram que não está funcionando devidamente. O Presidente coloca 

que se foi pedido visto não pode mais discutir o projeto. O vereador Evelásio pede 

desculpas. O Presidente então concede o visto do projeto a vereadora. PALAVRA 

LIVRE: Todos os vereadores agradecem aos visitantes e a Deus por mais esta sessão. O 

vereador Luiz Gomes diz querer parabenizar o Luiz Henrique que passou para mais uma 

fase, que para ele e para o pessoal de Piratuba foi fundamental e até a Maria Fumaça 

está sendo divulgada cada vez que ele passa e comunicar aqui, porque talvez nem todo 

mundo saiba, mas a gente tem o direito de uma viagem por ano gratuita com a Maria 

Fumaça e então foi com sua esposa faz uns dois sábados e é muito bonito e aconselha a 

todos a irem fazer, tem que agendar a viagem. A vereadora Claudia diz também querer 

deixar os parabéns para o Luiz Henrique, realmente domingo foi um dia que todos nós 

usamos as nossas conexões com a internet para ajudar um pouquinho, para votar, para 

fazer com que ele permanecesse e foi importante, nossa cidade é pequena, mas no 

contexto geral ele foi muito bem e nós tivemos a nossa contribuição, então ficamos 

muito felizes e desejamos muito sucesso a ele. Quer deixar os parabéns também para 

todos os artesãos piratubenses, porque no dia dezenove do três, era o dia do artesão e 

nós temos uma associação de artesãos em Piratuba que desenvolve vários trabalhos, que 

realiza pequenas feiras, vendem os produtos deles, alguns até queixam-se da 

organização para que eles possam fazer a exposição dos trabalhos deles, eles não tem 

lugar fixo, eles precisam ficar indo para lá e para cá, então isso trás problema, aquela 

área que chegou a levantar aqui, mas depois recebeu umas respostas de que a Prefeitura 

não sabe, não viu e também não vai se envolver com aquele terreno lá perto do 

balneário, seria um espaço, se fosse público poderia ser usado para eles montarem um 

espaço fixo, mas deixa os parabéns a todos artesãos e o desejo de que eles tenham uma 

valorização cada vez maior. E hoje, dia vinte do três é dia do contador de estórias, no 

ano passado a casa da memória promoveu algumas atividades ali com crianças, com 

adultos também, foi bem interessante e nesse ano esse ano foi marcado pela presença da 

Anne Lore Henicka e o pai dela, seu Arcilio Henicka nas escolas Amélia Poletto e 

Rodolfo Holeveger em Lageado Mariano contando algumas estórias para as crianças e 

relembrando esse dia, o contador de estórias é uma figura, um personagem que ajuda a 

manter a cultura popular viva, rica e se espalhando, não é uma profissão, é muito mais 

uma habilidade, um desejo, então fica em nome deles que trabalham, que fazem isso 

com mais dedicação e a todos aqueles que se dedicam também a contação de estórias. 

Gostaria de fazer um comentário com todos aqui, pois ficou sabendo nessa semana e 

ficou bastante preocupada de que Piratuba estava sem ambulância no Posto de Saúde 

para fazer o transporte dos pacientes, parece que é problema mecânico na ambulância, 

deixou a secretaria sem ambulância por um período, não sabe exatamente quanto tempo 

que ficou sem, mas sabe que os municípios vizinhos e os bombeiros estavam dando 

suporte, mas vejam que é uma preocupação muito grande, muito séria, porque ficar sem  



 

 

 

ambulância numa situação de necessidade, porque ela poderia estar sendo utilizada em 

outro município naquele momento em que ela fosse necessária aqui e outro município 

ter que disponibilizar também não seria bom para eles, então ficou preocupada, mas 

parece que voltou da oficina hoje, voltou para as atividades, mas a questão preocupou  e 

espera que não aconteça mais num período tão grande assim, problemas mecânicos em 

carros é muito comum, mas um carro como esse não pode ficar parado, não pode ficar 

sem, então que haja essa organização para que quando aconteça um problema mecânico 

mais grave busque-se uma solução mais efetiva, mais rápida, para que o município não 

fique descoberto e tem que agradecer aos municípios vizinhos e aos bombeiros, por 

causa dessa parceria que o município não ficou sem, mais preocupa essa situação. 

Recebemos também a resposta sobre os Hackers, tinha pedido isso bem no comecinho 

de fevereiro e vocês ouviram a leitura do ofício, ele não cita nada sobre o backup, 

backup para quem lida com um pouquinho de informática sabe que a gente faz até no 

celular mesmo, faz backup num computador da gente lá de casa, então vejam que o 

texto do ofício falou que foram tomadas as providências, que a empresa, viu, fez e 

aconteceu, mas em nenhum momento cita de que não havia um backup dos dados, havia 

um backup dos dados porque os próprios funcionários, alguns deles tinham feito, mas 

era uma ação muito simples, então tomara que isso não venha mais a acontecer e vejam 

que estão aprovando aqui um pagamento do ano passado e daqui a pouco vão começar a 

aparecer um monte de contas, que será que foram pagadas ou não foram pagadas, será 

que foram ou não foram, será que o sistema teve alguma dificuldade para identificar 

essas questões, então é preocupante, a palavrinha backup seria importante, não é da área 

técnica de informática, mas sabe que é uma ação simples que poderia salvar e 

salvaguardar dados tão importantes como esse do servidor, mas que tenhamos uma 

ótima semana de trabalho, que o nosso trabalho cada vez mais nos traga mais satisfação, 

porque é a busca pelos melhores dias da nossa cidade, da nossa família e de tudo que 

vem por aí. A vereadora Mareci diz que o pedido de visto do projeto, quer deixar em 

aberto aí, não sabe se o pessoal vai votar a favor ou contra, mas gostaria de se reunir 

com os vereadores na segunda-feira de manhã, para quem tiver interesse discutir, e 

também vai estar entrando em contato com alguém lá da prefeitura para eles explicarem, 

orientarem o que vai trazer de benefícios esse projeto, o que que vai mudar para as 

pessoas do interior, mais é lá porque aqui tem outros acessos de internet e lá se não tiver 

um a torre boa, não vai funcionar, então pede se todos puderem participar, quem tiver 

interesse que venha na segunda-feira de manhã. O vereador Alcides diz que havia 

pedido para que mandassem um ofício para o executivo por causa do adicional de 

insalubridade, uma indicação que tinha feito e veio uma resposta, até agradece porque a 

resposta veio, e é claro que tem que fazer uma avaliação de quem tem direito, só que na 

lei veio os deveres e as obrigações e os compromissos que os funcionários vão ter, então 

acha que quanto antes contratar esses técnicos para fazer essa avaliação, porque esse  



 

 

 

pessoal ganha pouco,  o salário do agente de saúde é um mil e pouquinho, então é um 

direito que com certeza eles tem e ia ajudar no salário deles, então fica feliz por ter 

recebido a resposta, mas espera que sejam ágil na contratação desses técnicos para  

fazer essa avaliação para dar o direito para eles. Ia fazer uma indicação, mas acabou não 

fazendo porque acha que fica até meio ridículo estar fazendo indicação, sempre a 

mesma para resolver uma situação que a acha que não precisava ter indicação, é sobre a 

ponte que dá acesso a propriedade do seu Anselmo Pacheco e ao Parque Três Pinheiros, 

infelizmente faz quase um ano que fez e a ponte que dá acesso a propriedade do seu 

Livino Fries, Guido Hachmann, Banholin, está em péssimas condições e ali está 

passando ônibus, uma hora vai cair e lá na ponte do seu Anselmo passa 

aproximadamente cem, cento e cinquenta turistas todos os dias, então acha que vamos 

esquecer aquela de que porque não fizeram na administração passada, porque se 

fizessem tudo, não precisava nem prefeito, aí não tinha o que fazer, então é ridículo, 

então acha que tem que ir lá e fazer, viram  o comentário do vereador Jhonny que falou 

da quadra de esporte que está lá e não foi feito nada, eram cobrado na administração 

passada e é um direito que todo mundo tem de cobrar, mas porque não fazem, está lá, 

mas nas campanhas foi prometido que iam fazer, então espera que façam, porque já 

passou um ano, daqui a pouco mais três e terminou o mandato e nada foi feito, daí sim é 

feio e quando promete fica mais feio, por isso não promete nada, porque se prometer 

com certeza vai cumprir porque o cara que prometer tem que ser bem homem e ir lá e 

cumprir com o compromisso, então espera, porque está na hora de começar a cumprir 

com alguma coisa. A vereadora Marli diz que o que o seu Alcides falou da ponte ali, 

realmente está péssimo, ali aonde vi para o seu Livino, uma hora dessas passa os ônibus 

com os alunos, que Deus o livre que aconteça um acidente ou alguma coisa com um 

aluno ou lá com os turistas também, daí a coisa vi ficar feia, então já se passou um ano 

pedindo, tomara que não passe mais um ano, mas que façam e sobre esse projeto de lei 

complementar de número 02/2.018, de 19 de fevereiro de 2.018, que Autoriza a 

concessão dos direitos da exploração dos serviços de telefonia e dados (internet) 

denominado Piratuba Digital, solicita um ofício, pede para  a assessora fazer um ofício 

para a administração, que seja revisto o memorial de cálculo anexo ao projeto enviado a 

câmara municipal, que seja fornecida a planilha financeira atual do Piratuba Digital com 

discriminação de custos, quantas famílias são beneficiadas pelo sistema Piratuba Digital 

atualmente, quantos órgãos públicos são beneficiados e número de telefones 

interligados, quantas câmeras de vigilância estão instaladas no meio urbano interligado 

a polícia militar, quantos computadores há instalados com internet nos órgãos públicos 

das diversas secretarias e quantas lousas digitais são beneficiadas nas escolas da cidade 

e interior. O vereador Jhonatan deixa marcada as comissões para segunda- feira de 

manhã, às 8:30 horas, deixar registrado os parabéns para a administração municipal que 

recebeu hoje mais dois veículos novos para a educação do nosso município no valor de  



 

 

 

 

quatrocentos e tantos reais, não tem certeza do valor absoluto. A respeito das pontes, 

juntamente com o vereador Luiz Gomes, estiveram conversando ontem pela manhã com 

o secretario de obras, diz que já foi feito umas sete, oito pontes em outros lugares e estas 

também em péssimas condições e já era para ter sido feito, principalmente aquela do 

Parque Três Pinheiros, que já devia ter sido feito porque é um pedido de bastante tempo. 

A respeito do Piratuba Digital, a gente sabe que é uma novela desde dois mil e onze 

quando foi implantado, segundo o Ministério Público, através de uma ação civil pública, 

uma licitação fraudulenta, isso que o ministério público diz, estão pedindo o 

ressarcimento de mais de vinte e três milhões de reais ao erário público, por conta dessa 

possível fraude na licitação, possível porque tem que deixar em transito julgado, tem 

direito de se defender e é inocente até provar o contrário, hoje o Piratuba Digital leva o 

prejuízo de vinte e um mil reais para a prefeitura todo mês, a prefeitura não é uma 

operadora de telefone, não é um provedor de internet, então está prestando esse serviço 

de maneira ilegal e a gente sabe que quando foi feito esse Piratuba Digital, as antenas, 

material de péssima qualidade, chegou a cair antenas em cima de escolas, em cima da 

prefeitura, então a sua opinião é de dar uma ajeitada nessa estrutura e terceirizar para 

parar de bancar esse prejuízo e acha que até aproveitar pedir nesse momento, já que vai 

ter algumas solicitações, pedir o termo de cessão de uso do solo das antenas que foram 

usadas desde o primeiro dia que começou a ser usada essas antenas, porque tem que ter 

uma cessão de uso, ninguém pode colocar um bem público em cima de um terreno sem 

autorização de ninguém, sem ter um termo firmado, um acordo firmado, enfim, vamos 

ver essa questão também e a lei que autoriza a renuncia de receita das pessoas que tem 

antena em cima de seus terrenos, porque sabem que algumas pessoas não pagavam com 

acordo que a antena podia estar em cima, então vamos ver se essa parte também está 

legal, porque acha que é importante, porque já pediram o contrato com a empresa em 

outra situação, mas por questão de economia disseram que não enviariam a cópia, e até 

entende porque é mil e tantas páginas, não teria necessidade de estar enviando tudo isso, 

então aproveitar e pedir essas informações junto, vem a calhar. O vereador Luiz Gomes 

diz para o vereador Alcides que em outra vez até questionou depois conversaram, mas 

hoje a tarde junto com o Rubilei estiveram conversando e eles já compraram a madeira 

para fazer a ponte ali que vai para o seu Livino Fries e segundo eles quinta –feira vão 

começar a fazer e também estão fazendo uma ponte nova essa semana ali na Linha 

Meneguel, estão passando ela de madeira para tubo de dois metros e segundo ele, 

terminando a do seu Livino vão fazer a do seu Anselmo Pacheco. O vereador Alcides 

diz que quem ganha é a comunidade, parabéns se vão fazer.  O vereador Evelásio diz 

que dando um pouco de sequencia nesse negócio das pontes, essa é uma indicação que o 

vereador Alcides havia feito, uma delas no ano passado, também já havia solicitado essa  



 

 

 

indicação dessa ponte da Linha Hachmann no ano passado e está numa situação 

degradada mesmo, não tem o que fazer, os agricultores que moram ali perto já estão um 

pouco revoltado com a situação daquela ponte, então essa medida precisa ser feita 

urgentemente, que seja bem vinda, porque o quanto antes seja feita melhor, antes que 

aconteça um acidente ali. Também pede um ofício para a secretaria de agricultura, do 

interior, para que ele encaminhe um relatório de quantos pontilhões foram construídos 

nesse mandato, porque o vereador não tem esse conhecimento de tantos, então gostaria 

que ele mandasse um relatório para acompanharem e até defender a administração. 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 

20 de Março de 2.018. 
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