
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.245  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 DE ABRIL DE 2.018. 

 

 

Aos dezessete dias do mês de abril 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 10/04/2.018. 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 para Seminário da 

UVESC, Convite para o Seminário sobre Integração Lavoura – Pecuária, Ofício Nº 

01/2.018 – da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Rural – Resposta do 

Ofício CV/015/2.018, Solicitação da vereadora Claudia Jung, Ofício Nº 02/2.018 - da 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Rural – Resposta do Ofício 

CV/016/2.018, Solicitação da vereadora Claudia Jung, Ofício Nº 03/2.018 – da 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Rural – Resposta do Ofício 

CV/042/2.018, Solicitação do vereador Evelásio Vieira.-  DO EXECUTIVO: Decreto 

Nº 949/2.018 – Estabelece Ponto Facultativo e dá outras providências, Ofício Nº 

76/2.018 – Resposta do Ofício CV/055/2.018 – Solicitação da vereadora Claudia Jung, 

Ofício CV/077/2.018, Mensagem Nº 021/2.018 – do Projeto de Lei Nº 018/2.018 – 

Autoriza Ceder servidor público municipal para atuar na Sociedade Beneficente 

Piratuba/Ipira, Mensagem Nº 022/2.018 – do Projeto de Lei Nº 019/2.018 – Autoriza o 

Poder Executivo a receber por doação do governo do Estado de Santa Catarina bem 

imóvel que especifica e dá outras providências, Mensagem Nº 023/2.018 – do Projeto 

de Lei Nº 020/2.018 – Autoriza o Poder Executivo a receber por doação do Governo do 

Estado de Santa Catarina bem imóvel que especifica e dá outras providências. ORDEM 

DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca em discussão O Projeto de Lei 

Legislativo Nº 02/2.018 – Determina os estabelecimentos públicos e privados do 

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

mundial do autismo e dá outras providências. A vereadora Claudia dia que esse projeto 

de lei já foi explicado e hoje temos a presença do Zica representando aqueles que vão 

buscar esses direitos, através do Kauê, uma criança que simboliza hoje essa luta dos 

autistas e de pessoas com outras deficiências também pelos seus direitos, então esse 

projeto de lei é aquele que insere o símbolo autista nas placas de atendimento prioritário  



 

e vai trazer um conforto, um atendimento de direito que já é Federal para as pessoas 

com autismo para as pessoas que frequentarem os estabelecimentos piratubenses, é uma 

busca dos direitos a serem atendidos daqueles que realmente precisam, hoje está em 

segunda votação e agradece a todos pelo apoio, acha que eles merecem essa atenção e 

essa garantia desse direito. 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 Legislativo Nº 03/2.018 – Institui a 

Semana Municipal de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista e dá outras 

providências. A vereadora Claudia diz que esse projeto de lei também já foi discutido na 

semana passada, ele vem só complementar aquilo que o anterior fez, o anterior da uma 

força de lei para um símbolo que vai garantir e esse outro institui uma semana de 

atividades que deverão ser coordenadas pelo Poder Público, mas poderá haver convênio 

com outras instituições no sentido de conscientizar as pessoas a respeito desses direitos  

de outros, além de informar e buscar a socialização com o máximo de contato para que 

as pessoas com alguma dificuldade, com alguma deficiência possa ter quanto mais 

contato, mais participação na sociedade, toda discussão de inclusão que perpassa por 

todos os setores da nossa sociedade, então esse é bem simples, mas é criando algumas 

datas importantes baseada no dois de abril que é o dia mundial de conscientização do 

autismo, então agradece de antemão a todos, pois na sessão passada já tiveram 

aprovação por unanimidade e acredita que a partir de hoje, sancionada a lei passa a 

valer. 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 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 Marli diz 

que esse projeto está em segunda votação e o que a nossa assessora leu, acha que todos 

os vereadores ganharam cópia, aonde diz que circula em mídia municipal que a 

vereadora Marli Buselato afirma que poderiam ter reajustado o valor sem enviar o 

projeto a câmara de vereadores, eles não precisavam ter mandado isso daqui, porque 

sabe e continua afirmando que não precisava, e não precisava da aprovação dos 

vereadores. A vereadora Claudia diz que fica impressionada com a rapidez desse ofício, 

porque tem coisas que pediu aqui há uns dois meses, quando veio a resposta é porque já 

fizeram e esse foi rápido, foi uma resposta rápida, mas é bom que haja essa 

manifestação rápida também até por uma questão de clareza das informações e também 

é citada nesse ofício considerando alguns números que comentou na sessão passada e 

todos viram usando o celular e não estava no whatzap, estava acessando o portal da 

transparência novamente porque acha que tem dois portal da transparência nessa 

prefeitura, acabou inclusive de pedir cópias para a Rosangela porque o Portal da  

 

 



 

Transparência está lhe dando números inclusive hoje atualizados em dois mil e dezoito, 

está lhe dando o número de trezentos e quarenta e cinco funcionários ativos, entre 

efetivos e temporários e todos os cargos comissionados estão fora dessa contagem, 

então não sabe, mas acha que ou não estão pesquisando no mesmo lugar ou alguma 

informação não está batendo, vai até passar para que todos vejam, porque sabe quando a 

gente olha um número e pensa será que a gente não leu alguma coisa errada, porque 

pode acontecer, a gente não pode se eximir de ter confundido alguma coisa, mas 

guardou inclusive os print das imagens do Portal de Transparência para evitar qualquer 

dúvida, como se trata de números e esse assunto por ser polêmico sabia que ia dar um 

pouco mais de discussão, aí foi pegar o portal da transparência de novo para ver se não 

tinha mudado alguma coisa do dia que pesquisou para cá, poderia ter acontecido embora 

sejam dados consolidados, mas está aqui para quem quiser ver, dois mil e dezessete, 

abril de dois mil e dezessete, duzentos e oitenta e três funcionários, abril de dois mil e 

dezoito, hoje, foi consultado agora, todos viram que a vereadora estava fazendo isso, às 

oito e vinte do dia dezessete foi a ultima atualização, trezentos e quarenta e cinco, usou 

a calculadora para fazer a conta, porque também pode confundir, e pega duzentos e 

oitenta e poucos para trezentos e quarenta e cinco, a conta é fácil de fazer, da aula para o 

primeiro e segundo ano, mas às vezes faz conta com números maiores, então diz que ou 

a somatória do Portal da Transparência não está fechando ou nós temos informações 

diferentes, pediu impressão, guardou, ficou com os print e se tiver a possibilidade quer 

conversar com o pessoal da prefeitura, porque talvez a fonte da consulta dentro do 

portal não tenha sido a mesma, mas os dados ainda no dia que falou deles e divulgou 

eles inclusive foram baseados num portal que da dados oficiais, ninguém sai por aí 

falando aquilo que não tem certeza, pelo menos tem tido esse cuidado, então se os 

números não estão batendo e nós temos aqui no ofício uma página também que foi 

tirada do portal da transparência, não entende porque essa diferença de informações, 

abril de dois mil e dezessete tem aqui duzentos e oitenta e nove com cinquenta e quatro, 

abril de dois mil e dezessete a vereadora tem aqui duzentos e oitenta e três com 

cinquenta e quatro, não entende são os mesmos dados, são os funcionários que estão em 

atividades e também aqueles que estão em licença, a sua pesquisa faz isso, porque 

aquele que está em licença também está sendo remunerado, nessa consulta que faz, 

nesse filtro que usa e aqui em dois mil e dezoito num dado que vem da prefeitura nós 

temos duzentos e oitenta e dois com mais cinquenta e sete, fala cargo efetivo duzentos e 

oitenta e dois e fala cargo comissionado cinquenta e sete, na ficha que acabou de tirar 

ele traz total de servidores efetivos trezentos e quarenta e cinco, então vocês veem que 

há uma divergência de sessenta e poucas pessoas, realmente vai buscar mais 

informações, porque acha bastante estranho que duas consultas ao mesmo portal gerem 

informações diferentes, mas continua dizendo para nós que os funcionários mereciam 

sim um aumento, continua dizendo que o vale alimentação foi importante, mas ele não é  

 

 



 

uma coisa que vai ser incorporada ao salário, ele não vai impactar em nenhuma das 

vantagens dos direitos dos funcionários, dos efetivos e até dos ACTs, porque os ACTs 

que recebem horas extras ou que recebem regência de classe por exemplo, eles recebem 

esses valores com base no salário base, não no salário do vale alimentação, então é 

importante sim, temos que apoiar tudo que vier para trazer melhorias para os 

funcionários, mas é claro que vão deixar sempre a bandeira de defesa de busca do 

melhor, se nem sempre é possível, e sabem que nem sempre vai ser possível, mas não 

vão deixar de buscar essas informações e reitera que tem dados aqui que também tirou 

do Portal da transparência, então estamos aqui com duas informações e fica na dúvida 

realmente, não está dizendo que os falsos que vieram da prefeitura são falsos, mas não 

disse uma inverdade, disse um número que sai do portal da transparência, infelizmente 

aqui no ofício de um jeito bem educado, mas dizendo que a vereadora mentiu e não foi 

isso que aconteceu, usou dados que são reais, que são verdadeiros e que continuam lá no 

portal para quem quiser ver, então deixa a disposição esses papéis para quem quiser ver 

e acha que é importante que divulguem e que esses sites que oferecem essas 

informações assim, oferecem várias formas de consulta, a consulta que usa pode bater 

alguns dados aqui e outros não, infelizmente precisa confirmar para ter certeza do que 

está falando, mas sempre com fonte, nunca falar aquilo que não tem certeza, então só 

abre a boca quando tem certeza e nesse caso tinha certeza. O vereador Luiz Gomes diz 

que concorda que na realidade todos os vereadores queriam mais aumento porque na 

verdade não é um aumento é um reajuste de salário e receberam aqui também que em 

dois mil e dezesseis tinha duzentos e trinta e quatro funcionários, se não tivessem 

efetivado mais cinquenta e seis talvez poderiam hoje mesmo com essa crise estar dando 

um aumento de salário, onde passou de duzentos e trinta e quatro funcionários para 

duzentos e noventa, então hoje concorda em dois mil e dezesseis tinha cinquenta e dois 

cargos comissionados, dois mil e dezessete passou para duzentos e oitenta e nove cargos 

efetivos e cinquenta e quatro e agora em dois mil e dezoito aumentou mais cinco, 

concorda sim, porque hoje tem sete comissionados a mais e na sua conta tem duzentos e 

oitenta e dois efetivos, então como a máquina está muito inchada, não sabe até onde vai 

aguentar isso aí, mas talvez foi tido um exagero no ano antes de eleição fazer um 

concurso que nem foi feito e aumentar cinquenta e seis vagas e isso que nessa casa aqui 

barraram mais dezoito vagas que tinha um projeto que era para ser aumentado, aonde 

que o próprio vereador Seu Alcides votou contra na época, não lembra da vereadora 

Marli, mas rejeitaram o aumento de mais dezoito funcionários, então até que as nossas 

administrações tiver essa mentalidade de só inchar a máquina, quer ver o que vai 

acontecer futuramente, futuramente se os nossos administradores, se nós não tomar 

providências e não enxugar essa máquina vai ser até difícil dar aumento de salário, vai 

ser difícil dar o reajuste, então seria isso que teria a comentar. Também coloca que pela 

lista que tem teria hoje trezentos e quarenta e um funcionários, então teria que fazer e  

 

 



 

 

comparar os dois. A vereadora Claudia diz que realmente em dois mil e dezesseis houve 

uma entrada de bastante funcionários, uma boa parte professores ou outros servidores da 

educação, motoristas, agentes de serviços gerais e vejam assim que mesmo com essa 

quantia de efetivos tem um monte de contratados, de Acts, então o oferecimento de 

serviço pelo município ele exige que hajam pessoas preparadas para fazer isso, é uma 

discussão que talvez nunca cheguem a lugar nenhum, mas precisamos pensar é na 

sustentabilidade do nosso próprio município, então a busca aí de mais recursos, busca 

de mais condições é interessantíssima, nesse sentido essa semana circulou uma noticia 

também de que há possibilidade de que os municípios que são atingidos por usinas 

hidrelétricas tenham um aumento de vinte por cento de incremento no recurso que vem 

do uso da água e do solo, dos impostos que vem das usinas, através da Amusuh, o 

Deputado Colatto divulgou isso nessa semana, então torce para que os municípios 

também recebem o incremento na sua renda e possam garantir a qualidade nos serviços 

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

segunda votação o qual foi aprovado por cinco votos e os vereadores Claudia, Alcides, 

Marli e Evelásio votam contra. Em seguida o Presidente coloca em discussão o Projeto 

de lei Nº 015/2.018 – Abre crédito especial por conta do superávit financeiro do 

exercício anterior no orçamento vigente no valor de R$ 141.480,00 e dá outras 

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

segunda 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 016/2.018 – Abre crédito especial no orçamento do 

exercício 2.018. Altera artigo 1º da lei Municipal 1.447, de 08 de março de 2.018 e dá 

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

vereador Luiz Gomes diz que na verdade já discutiram esse projeto nas comissões é 

daquela arma que foi comprada para a polícia e agora está sendo acrescentado 

seiscentos reais a mais, tinham aprovado aqui até seis mil reais e quando veio, veio 

junto mais uma aquisição de munições para a arma, então vai se anulado aquele outro 

projeto e vai ser acrescentado seiscentos reais a mais. 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 

Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social do Projeto de Lei Nº 

017/2.018 – Cria o Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências. Após as 

leituras o Presidente coloca o projeto em discussão. Não havendo nada a discutir o 

Presidente coloca o projeto para sua primeira 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 solicita que seja enviado um ofício para 

a autoridade principal de trânsito solicitando que as vagas para estacionamento sejam  



 

 

 

demarcadas na área do balneário, aqui no centro em alguns locais foi feito isso, foi 

pintada aquela marquinha, que ela demarca o estacionamento e isso gera uma 

possibilidade de mais carros serem estacionados, aquele motorista mais espaçoso, 

vamos dizer assim, não consegue estacionar numa vaga menor, ele acaba ocupando 

muitas vezes o espaço para dois carros e quando as vagas são demarcadas isso facilita a 

organização dos motoristas e o estacionamento dos carros. A área do balneário que é 

uma das mais movimentadas, de bastante circulação, ela precisa disso e acredita que se 

isso já está sendo realizado que deve estar encaminhado para que seja feito, mas solicita 

um ofício pedindo para que o mais rápido possível a autoridade de transito possa 

providenciar a demarcação dessas marcas para estacionamento na área do balneário. 

Também diz que foi uma satisfação ter a presença do Kauê, fala muito carinhosamente 

do Kauê porque ele é seu aluno, então convivem todos os dias e sabe das dificuldades, 

sabe dos desafios que são necessários para que a aprendizagem aconteça e que eles 

tenham uma vida cada vez mais digna de inclusão na sociedade, então esses dois 

projetos de lei que foram aprovados hoje, eles vem para melhorar um pouquinho isso, é 

pequeno, mas é uma contribuição que podem dar e com certeza vai fazer a diferença na 

vida dele e na vida dos familiares e das pessoas que convivem. O vereador Alcides pede 

para que seja feita uma indicação para semana que vem para que seja concedido o vale 

alimentação para as agentes de saúde, foi feito o seletivo, mas elas não recebem o vale 

alimentação, então já acrescentaria um pouco mais no salário delas. A vereadora Marli 

diz que fica indignada com as coisas que acontecem aqui no nosso município, cada dia 

tem uma surpresa, dia nove de abril um funcionário da Companhia Hidromineral se 

machucou, chegando aqui no posto de saúde não quiseram nem olhar para o rapaz, não 

atenderam o rapaz porque ele era do Ipira, ele mora no Ipira, mas ele vota aqui e 

trabalha na Companhia mais de quinze anos, a esposa dele também trabalha num hotel, 

então os dois só vão para casa de noite para dormir, durante o dia eles trabalham em 

Piratuba e votam aqui em Piratuba, não quiseram atender o rapaz aí ele foi atendido no 

município de Ipira, porque aqui alegaram que ele era do Ipira, onde sabe, bastante 

pessoas sabem que tem pessoas de Ipira que trabalham num hotel, e a Companhia até 

faz parte da administração, faz parte da prefeitura, é um órgão que a prefeitura é a maior 

acionista, então acha que o funcionário da Companhia tem o mesmo direito que 

qualquer outro funcionário do município, que seja da administração e esse rapaz que 

não vai citar o nome fez uma cirurgia de joelho, através da secretaria de saúde aqui de 

Piratuba  e ele não tem nenhum vinculo nem com a Companhia, nem com a 

administração, então fica indignada com as coisas, sendo um funcionário, ta louco, não 

sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda, vamos esperar para ver. 

Também quer pedir para terça-feira, não sabe se vai pedir um ofício ou uma indicação, 

porque já fez umas duas, três vezes, até o vereador Luiz já fez, ali aonde termina o 

perímetro urbano no acesso sul, para cima da sua casa, tem umas quantas crianças que  



 

 

 

pegam o ônibus e descem do ônibus de tardezinha quando vem da aula, de manhã tem 

umas oito, nove crianças e os carros vem de cima a toda, esses dias não pegaram o 

gurizinho do vizinho porque o motorista gritou que nem um louco para o pia sair da rua, 

porque o carro estava em cima, por isso quer que faça a indicação e quer levar para 

todos os moradores a indicação para mostrar que como vereador estão pedindo, pois já 

tem umas três, quatro que já fez, porque uma hora que acontecer alguma coisa de 

pegarem uma criança, machucar uma criança, ou matar uma criança, quer ver a 

responsabilidade de quem vai ser, pelo menos os vereadores estão pedindo para que não 

aconteça as coisas. O Presidente também 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 17 de Abril de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   
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