
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.248  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE MAIO DE 2.018. 

 

 

Aos quinze dias do mês de maio 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 08/05/2.018. 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 17/2.018 – do 

Ministério Público Federal – Gabinete do Procurado Regional Eleitoral, Convite da 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina para Audiência Pública para debater sobre os 

efeitos do embargo da União Européia aos frigoríficos brasileiros. DO EXECUTIVO: 

Ofício Nº 095/2.018 – Encaminha Leis 1.461, 1.462 e 1.463/2.018, Mensagem Nº 

027/2.018 – do Projeto de Lei Nº 024/2.018 – Disciplina sobre o estacionamento de 

ônibus, micro-ônibus, motorhomes, trailers, caminhões e carretas, revoga lei, e dá outras 

providências, Mensagem Nº 028/2.018 – do Projeto de Lei Complementar Nº 004/2.018 

– Reforma a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, institui o 

Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, o Conselho 

Tutelar e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA, e dá 

outras providências. DO LEGISLATIVO: Projeto de Decreto Legislativo Nº 01/2.018 

– Dispõe sobre a realização de Sessão Extraordinária Conjunta de acordo com o artigo 

157-A do Regimento Interno. ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca 

em votação o Decreto Legislativo Nº 01/2.018, o qual foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 021/2.018 – Abre 

crédito especial por conta do superávit no valor de R$ 35.000,00. A vereadora Claudia 

diz que já discutira esse projeto na sessão passada, é aquele que trata de um recurso que 

foi captado através do Fundo do Idoso e que poderá ser utilizado para a execução de 

projetos com os idosos, já foi discutido e é favorável a ele. 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 solicita a assessora que faça as leituras dos 

Pareceres das Comissões d Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Orçamento, 

Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 022/2.018 – Solicita 

autorização para efetuar despesas com aquisição de produtos para sorteio entre os  



 

 

 

agricultores do Município de Priatuba no evento comemorativo da 29ª Festa do 

Agricultor a ser realizada no dia 29/07/2.018. Após as leituras o Presidente coloca o 

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

sua primeira e única 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 023/2.018 – Autoriza a firmar Convênio com a 

Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira. Após as leituras o Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Alcides diz que vai fazer um pequeno comentário sobre esse 

projeto, discutiram o regime dele e a necessidade, acha que a administração sabia, 

porque foi feito um convênio que está se encerrando para fazer esse agora, não sabe 

porque mandaram em regime e não mandaram antes, até tinha prometido que não ia 

falar mais nada aqui, mas tem coisa que não da para deixar me branco, foi na reunião da 

troca da diretoria na semana seguinte e ia falar, mas resolveu não falar, porque tem 

coisa que é melhor ficar quieto, mas é bom a gente lembrar, lá para dar um incentivo 

para os corajosos que estavam assumindo a diretoria do hospital, porque diz corajoso, 

porque não queria pegar a presidência daquilo lá, não tinha um da administração de 

Piratuba, não tinha prefeito, não tinha secretário, não tinha ninguém, é um desprezo. O 

vereador diz que estava lá, mas não é nada, porque não faz parte lá, da administração lá 

dentro é oposição, mas acha que é uma falta de consideração, porque o nosso hospital é 

meia vida, meio caminho, de Ipira tinha o secretário, tinha o prefeito, estava todo o 

pessoal lá, e agora o projeto vem em regime de urgência porque está atrasado, podia ter 

saído antes, aí não precisava de regime, espera que no próximo convênio não venha em 

regime e que venha com antecedência e se forem fazer a abertura da temporada e darem 

para o hospital que também venha com antecedência, no mínimo uns três, quatro meses 

antes para não chegar muito atropelado e depois não dar muito resultado bom. 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 deixar aqui uma menção de parabéns a todos os enfermeiros peça 

passagem do dia do enfermeiro agora a poucos dias dessa semana e pelo evento que 

vem acontecendo na cidade que é para reunir esses profissionais da saúde de várias 

cidades, considera que foi uma iniciativa interessante, buscar a formação e homenagear 

é importantíssimo, então acha que esse foi um evento bem interessante, tomara que 

tenha bastante sucesso na cidade. Gostaria de solicitar ofício ao Executivo pedindo a 

possibilidade da limpeza das valetas nas laterais do asfalto que liga a Comunidade de 

Lageado Mariano seguindo da SC – 135. Houve um pedido aqui do vereador Evelásio 

há alguns meses, pedindo a roçada ou pelo menos o estimulo a roçada daquela área ali, 

porque estava até dificultando a visualização para quem passava de automóvel e  



 

 

 

algumas pessoas que passam a pé ali não tinham mais espaço para andar. Depois disso, 

fora daqui ouviam aquelas manifestações de que a responsabilidade não é da prefeitura, 

do morador, que existe uma legalidade quanto a isso e independente disso foi feita a 

roçada, os moradores daquela região deram uma limpada naquelas laterais ali, só que 

aquelas valetinhas que tem na beirada do asfalto, que ainda estão dentro daquele espaço 

que é do asfalto, agora estão cheias de sujeira, de mato, de capim, do que sobrou, então 

gostaria de enviar um ofício lá para a prefeitura, para o setor responsável pedindo para 

que a prefeitura agora, depois que foi feita a roçada pelos moradores que passe fazendo 

uma limpeza dessas valetas laterais porque o que vai acontecer é que com o período de 

chuva a água não tem para onde escoar, a sujeira vai acabar vindo para dentro do 

asfalto, então sem melindrar aqui de quem é a responsabilidade disso ou daquilo, mas 

que o objetivo é oferecer segurança e qualidade para aquela via, então seria esse seu 

pedido, a limpeza das valetas laterais depois dessa roçada que foi feita. Também 

gostaria de pedir um ofício para o setor responsável pedindo informações, já solicitou 

em junho de ano passado através de indicação que foi aprovada aqui e depois recebeu 

de oficio da prefeitura que não havia nenhuma informação adicional lá no setor 

determinado para isso, que era sobre aquele terreno que é de uma área devoluta que está 

lá de sobra entre as esquinas das Ruas Ceará e da Rua Itapema, próximo a área do 

balneário, na época fez o pedido, pedindo que a prefeitura buscasse a posse desse 

terreno através de toda legalidade necessária para isso considerando que ele não teria 

dono, mas a resposta depois da prefeitura foi de que não havia nenhuma informação 

adicional lá e por isso a prefeitura não teria nenhuma ação sobre isso, gostaria agora de 

fazer um ofício novamente perguntando se houve alguma alteração nas propriedades 

daquele terreno lá e se a prefeitura poderia entrar em contato com a AMAUC e solicita 

alguma medição, se há algum mapa daquela área porque lhe parece que houve uma 

medição feita pela AMAUC, não tem essa informação segura, não sabe se realmente 

aconteceu ou não, então a melhor forma de se ter certeza é buscando essa informação 

fonte, então que a prefeitura fizesse esse contato com a AMAUC para verificar se há 

alguma medição ou se há algum mapa que demonstre essa área de sobra, nessa região 

do balneário e se há alguma movimentação naquela documentação ali e se há interesse 

da prefeitura em buscar esse terreno para o poder púbico, considerando que a prefeitura 

pode ter um beneficio importante e não estaria tirando o direito de propriedade de 

nenhum dono daquela região ali, então são os dois ofícios que gostaria de deixar feito o 

pedido. O vereador Evelásio diz que na verdade fica meio espantado que a vereadora 

venha colocar aí que foi feita a roçada pelos moradores, porque achou que a prefeitura 

tinha tomado essa medido, até esses dias passou por ali e pensou, opa eles atenderam a 

um pedido da sua indicação, mas infelizmente não, foi feita pelos moradores, então vai 

aproveitar a oportunidade e vai fazer outra indicação, pedir para que seja feita essa 

indicação para que o executivo beneficie os moradores que confrontam com a geral,  



 

 

 

com o asfalto que fizerem a roçada, então todo morador que tiver confronteamento com 

a estrada geral ou com o asfalto que ganhe o beneficio ali para ele manter limpa a 

beirada da estrada, quem manter a beirada da estrada limpa que ganhe uma recompensa, 

fazer esse pedido para que eles estudem uma forma de recompensar quem manter limpa 

as beiradas das estradas, porque acha que isso é muito importante, no nosso interior nós 

temos estradas estreitas e se o mato ir tomando conta pode ocorrer acidente e a gente 

sabe que passa micro-ônibus escolar por todas essas regiões e depois que acontecer um 

acidente é mais complicado, então vamos evitar que aconteça isso, vamos pedir para 

que as pessoas de repente tendo um incentivo elas vão limpar essas beiras de estrada, 

não seria tão dificultoso para a administração dar um incentivo, uma bolsa de adubo ou 

qualquer coisa assim para incentivar o agricultor ou o confrontante do asfalto a fazer 

essa limpeza para evitar que mais tarde aconteça algum imprevisto. O Presidente 

também agradece a presença de todos e deseja a todos uma ótima semana. 

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 15 de Maio de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva        Evelásio A. Vieira   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


