
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.246  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24 DE ABRIL DE 2.018. 

 

 

Aos vinte e quatro 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 17/04/2.018. 

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, Ofício Nº 112/2.018 – Convite para III Conferência Municipal 

de Educação. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 79/2.018 – Encaminha Leis 1.455/2.018, 

1.456/2.018, 1.457/2.018 e 1.458/2.018, Ofício Nº 80/2.018 – Encaminha Leis 

1.451/2.018, 1.452/2.018, 1.453/2.018, 1.454/2.018 e Lei Complementar Nº 91/2.018, 

Mensagem Nº 24/2.018 – do Projeto de Lei Ordinária Nº 21/2.018 – Abre crédito 

especial por conta do superávit financeiro no valor de R$ 35.000,00. DO 

LEGISLATIVO: Indicação Nº 11/2.018 – Solicita que seja concedido o vale 

alimentação as Agentes de Saúde – do vereador Alcides Gomes, Indicação Nº 12/2.018 

– Solicita que seja construída lombada no Acesso Sul, no final do perímetro urbano, 

onde o ônibus escolar faz sua parada. ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente 

coloca em discussão a Indicação Nº 11/2.018 – do vereador Alcides. O vereador Alcides 

diz que já havia comentado na sessão anterior, e havia feito uma indicação para que 

conseguissem pagar o adicional de insalubridade para essas agentes de saúde, até 

porque o salário é pouco, infelizmente é uma lei do governo federal e a resposta veio 

que tem que ser feita uma avaliação, então como vai demorar um pouco e como é de 

direito de todos os servidores ganharem o vale alimentação, hoje as agentes de saúde 

estão num cargo de carreiro porque fizeram o seletivo e esse não tem data para vencer, 

então são cento e poucos reais, quase duzentos reais, ia ajudar muito elas na despesa e 

hoje a responsabilidade delas é bem maior que era antes, os vereadores mesmo 

aprovaram uma lei e as responsabilidades delas hoje é basicamente a de uma técnica de 

enfermagem, então nada mais justo que elas ganharem esse vale alimentação, espera 

que o prefeito, todos sabem que a situação não é muito boa, mas elas não são nem em 

vinte, então da para dar esse vale alimentação para elas, tem outros municípios que tem 

esse sistema e dão o vale alimentação, para se ter uma ideia Capinzal paga por dia não  



 

 

 

sabe bem se é dez ou doze reais por dia trabalhado, até é um incentivo para que não 

faltem no trabalho, então espera que o prefeito dê isso aí e conta com o apoio dos 

vereadores. O vereador Evelásio diz concordar com o vereador Alcides, acha que elas 

tem o direito igual aos outros funcionários, hoje elas estão legalizadas no trabalho delas, 

então nada mais justo que elas ganharem esse beneficio aí também. Não havendo mais 

nada a discutir o Presidente coloca a indicação em votação a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida o Presidente coloca a Indicação Nº 12/2.018 – da vereadora 

Marli em discussão. A vereadora Marli diz que fez essa indicação, já passou nessa casa, 

já foi feita umas duas ou três vezes essa indicação, até o vereador Luiz Gomes fez 

também numa época atrás, tinha feito de uma guarita umas duas vezes, e também não 

foi feita a guarita, só que a lombada é mais necessária, porque todo mundo conhece o 

trecho ali, os carros vem de cima a toda e as crianças ficam ali esperando ou quando 

descem do ônibus, eles não tem visão, porque o ônibus não tem lugar para parar, ele 

para na beirada da rua, não tem um refugio para o ônibus parar, então pede a 

colaboração dos nobres vereadores para aprovar essa indicação e que o prefeito tome 

um pouco de cautela para ver porque quando se trata de criança, tem seus netos lá, tem 

as crianças dos vizinhos, tem os sobrinhos, mais os netos do seu Neri, tem um monte de 

criança ali, então acha que está na hora de tomar uma providência. 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 

12/2.018 – Autoriza a realização e o fomento de programas projetos culturais e dá 

outras providências. Projeto que a vereadora Mareci havia solicitado visto. A vereadora 

Mareci diz achar que esse projeto está meio vago, não tem um norteamento, não tem 

uma base, e tem tantas outras coisas que tem necessidade de ser feito, então vai deixar a 

sua palavra que é contra. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca o 

projeto em votação o qual foi rejeitado por seis votos em sua primeira votação. Em 

seguida o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 16/2.018 – Abre crédito 

especial no orçamento do exercício de 2.018. Altera artigo 1º da Lei Municipal 1.447, 

de 08 de março de 2.018 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 coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 17/2.018 – 

Cria o Conselho Municipal de Turismo 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 018/2.018 – Autoriza 

ceder servidor Público Municipal para atuar na Sociedade Beneficente Piratuba/IPira. 

Após as leituras o Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Alcides diz que 

é favorável, tudo que for para ajudar o hospital vai ser favorável, só espera que haja um  



 

 

 

acordo com esse servidor, porque de repente vão aprovar uma lei e estar jogando 

alguém na fogueira, mas se é para ajudar o hospital sempre vai ser favorável, só essa 

colocação. O vereador Luiz Henrique diz que é para se preocupar também, mas o 

Presidente do Hospital que é o Herton lhe procurou e deve ter procurado algum outro 

vereador e segundo ele, na conversa dele o servidor está de acordo para ir para lá, diz 

que vai ser uma experiência. O vereador Alcides diz que isso é bom, porque se a pessoa 

vai para um trabalho de livre e espontânea vontade com certeza ela vai fazer um bom 

trabalho, agora se vai contra a vontade daí é prejuízo, então menos mal. O vereador Luiz 

Henrique diz que todos devem saber quem é, é o Tiago Bresolim e até o projeto está 

vindo para uma única votação a pedido do Presidente do hospital, porque como o Roque 

está entregando o cargo agora no final do mês e semana que vem é feriado, ia ficar 

vago, sem funcionário, ele lhe procurou e disse que ia procurar mais vereadores, daí 

também ligou para a Martha passar o projeto para uma votação, mas acha que todo 

mundo é de acordo, não quer passar por cima de ninguém, só acatou um pedido do 

presidente do hospital para tentar dar uma ajuda, porque sempre falam que precisam 

ajudar o hospital, então não quer atrapalhar em nada. A vereadora Claudia diz que é 

uma prática a prefeitura ter esse convênio com alguns funcionários, teve uma fase que 

teve com a nutricionista também, ela também era cedida para o hospital, então concorda 

plenamente, é importante que apoiem essa ideia e que haja também essa disponibilidade 

do funcionário, mas acredita que para eles chegarem a essa negociação, a essa decisão 

aqui, com certeza já deve ter sido conversado e deixado tudo encaminhado. A vereadora 

Marli diz que o presidente do hospital também lhe procurou e também lhe falou do 

nome do Tiago e o Tiago também já fez parte da outra diretoria do hospital, já está por 

dentro, já entende bastante e ele aceitou, então não vêm problema nenhum. Não 

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

votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente solicita a 

assessora que faça a leitura da Ata do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, 

Redação de Leis e Veto 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 específica 

e dá outras providências. Após a leitura o Presidente coloca o projeto em discussão. A 

vereadora Claudia diz que esse tiveram reunião da Comissão de Educação essa semana 

e estavam com um pouco de dúvidas da posição exata desse terreno que seria recebido 

do Estado, não que fossem contra, de maneira nenhuma, mas no sentido de ter clareza e 

entende aonde é que fica e aí fez uma solicitação para a Rosangela e aí foi conseguido 

obter as informações com um pouco mais de detalhe das matriculas desses terrenos, 

porque tinham a metragem, tinha o número da matricula, mas não tinha a certeza da 

posição, então está na mesa de todo mundo junto como anexo dessa e de uma outra lei 

que vai tratar disso e é um terreno que pelo entendimento que tem aqui é o terreno que 

antes tinha a escolinha isolada lá no Arroio Bonito que ainda estaria de posse do  



 

 

 

governo do estado e que dessa forma iriam repassar o terreno para a prefeitura, então 

acredita que é uma regularização de uma situação que na pratica já estava sendo 

executada, utilizada pela prefeitura, então é bem tranquilo mesmo, é só o recebimento 

desse terreno. 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 a leitura da Ata do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, 

Redação de Leis e Veto 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. Após a leitura o Presidente coloca o projeto em discussão. A 

vereadora Claudia diz que esse projeto em o mesmo teor que o outro, só que esse aqui 

são terrenos em Zonalta e Lageado Mariano, então também veio as posições deles, 

porque as vezes só lendo não se sabe onde é, também são terrenos que vão passar par a 

prefeitura na parte documental. Não havendo mais 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 diz que semana que vem não terá sessão, dia primeiro de maio, então 

quer deixar aqui uma homenagem aos trabalhadores, não só aos piratubenses, 

especialmente aos piratubenses, mas a todos homens e mulheres trabalhadores que 

fazem com que o nosso município cresça cada vez mais, que sustentam suas famílias  e 

que mantem a dignidade da sua vida e do seu trabalho, então quer desejar os parabéns a 

todos e dizer que todos aproveitem esse dia para descansar um pouco, porque o dia a dia 

é bem puxado, então que todos possam aproveitar esse dia, essa é sua homenagem aos 

trabalhadores. A vereadora Marli diz também querer parabenizar a todos os funcionários 

principalmente do nosso município pelo dia do trabalho, parabéns a todos e para os 

vereadores também, porque também são funcionários. A vereadora Sandra diz querer 

deixar um abraço a todas empregadas domésticas, porque no dia vinte e sete é 

comemorado o dia delas e o seu abraço a todos os trabalhadores para o dia do 

Trabalhador, que é dia primeiro de maio. O Presidente também agradece a presença de 

todos e deixa os parabéns a todos os trabalhadores pelo seu dia. 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 24 de Abril de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              



 

 

 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva        Evelásio A. Vieira   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


