
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.264  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2.018. 

 

 

Aos onze dias do mês de setembro 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 04/09/2.018. 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 Semana Farroupilha 

de Piratuba, Convite da Associação Atlética Rio Peixense. DO EXECUTIVO: Convite 

para Conferencia Pública 01 de Revisão do Plano Diretor e a elaboração do Plano de 

Mobilidade Urbana – PlanMob, Ofício Nº 168/2.018 – Encaminha Lei 1.472/2.018, 

Ofício Nº 172/2.018 – Solicita as emendas à Lei Orgânica a partir do ano de 1.999, 

Mensagem Nº 38/2.018 – do Projeto de Lei Nº 32/2.018 – Abre crédito especial por 

conta do superávit financeiro e por conta de anulação de dotações no exercício de 2.018, 

Mensagem Nº 39/2.018 – do Projeto de Lei Nº 33/2.018 – Abre crédito suplementar por 

conta do superávit financeiro e por conta de dotações no exercício de 2.018, Mensagem 

Nº 40/2.018 – do Projeto de Lei Nº 34/2.018 – Altera os anexos de Metas Fiscais e 

Financeiras e inclui novas ações no Plano Plurianual do Município de Piratuba para o 

quadriênio 2.018 – 2.021. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 021/2.018 – Solicita que 

seja feito mão única, na Rua São Joaquim, em frente a Escola Passinho Inicial – do 

vereador Evelásio Vieira. ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca em 

discussão a Indicação Nº 021/2.018 – do vereador Evelásio. O vereador Evelásio diz 

que atendendo pedido de quem tem crianças que frequentam a creche e segundo eles 

aquele local fica bem movimentado em horário de embarque e desembarque e como é 

uma rua estreita e tem via do dois lados, o pessoal acaba estacionando dos dois lados e 

fica intransitável, porque não passa um carro no meio daquele local, então o pedido é 

para que fosse a mão única, uma mão sentido horário, todo mundo fazia o contorno e 

fluía melhor o transito, então gostaria da aprovação dos colegas para que fosse 

executada essa obra que não vai dar custo nenhum, é só trocar umas placas de 

sinalização e melhorar o fluxo de transito da nossa cidade. A vereadora Claudia diz que 

é muito pertinente esse pedido do vereador e talvez até vai ter uma vantagem adicional, 

que é a própria movimentação do centro de eventos que também vai acabar sendo 

beneficiada por essa reorganização do transito nesse trecho, porque em dia de evento  



 

 

 

também com a movimentação grande ali fica mais difícil ainda para a circulação dos 

pais que vão buscar as crianças e do próprio transporte escolar, então é uma ideia muito 

interessante, tomara que de certo. A vereadora Marli diz que o vereador Evelásio está de 

parabéns pela sua indicação, acha de um poder muito grande, porque a gente vai lá 

pegar as crianças e sempre tem carro dos dois lados da pista, onde mesmo o ônibus 

também se estiver encostado outro carro não passa, as ruas são estreitas, uma mão única 

seria de bom tamanho, está de parabéns, é a favor. Não havendo mais nada a discutir o 

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

Presidente coloca para discussão o Projeto de Lei Nº 028/2.018 – Cria Programas de 

Incentivo ao uso do Complexo Turístico Termas Piratuba, através do “Ingresso 

Piratubense” e dá outras providências. O vereador Luiz Gomes diz que acha que não 

tem o que discutir, já foi discutido esse projeto. 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 31/2.018 – 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Acordo Judicial ao Processo Nº 

030094238.2018.8.24.0016, e dá outras providências. A vereadora Claudia diz que esse 

projeto é aquele que na ata foi citado que a vereadora havia pedido visto e pediu 

inclusive algumaa informações da prefeitura e infelizmente até agora não recebemos 

nenhum retorno, mas na sessão passada já foi aprovado e o caminho é que seja 

aprovado, mas é aquele que tem a ver com o processo da Udesc contra a prefeitura, 

cobrando a metade das mensalidades de uma aluna que entrou na justiça contra a Udesc 

e a prefeitura acabou ganhando e o seu pedido já a várias sessões atrás foi informações 

sobre o processo anterior a esse daqui, mas ainda não tivemos nenhuma informação, 

reitera até aqui o pedido que a prefeitura repasse informações o mais breve possível. 

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 das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, 

Justiça, Redação de Leis e Veto e Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social do 

Projeto de Lei Complementar Nº 003/2.018 – Altera redação do artigo 48 da Lei 

Complementar Nº 66/2.015, 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. Após as leituras o Presidente coloca o projeto em 

discussão. A vereadora Claudia diz que gostaria de levantar essa questão, pois esse 

projeto entrou só para leitura em um outro momento aqui nessa casa e ele foi 

encaminhado através de ofício lá para  o conselho municipal de educação, retornou um 

ofício do conselho, solicitando que o Executivo abrisse uma discussão com os membros 

do conselho e com representantes dos professores que é a categoria que mexe aqui no  



 

 

 

plano de carreira, mas não houve nenhuma movimentação do Executivo em relação ao 

conselho Municipal de Educação e na época os conselheiros se posicionaram da 

importância de discutir esse assunto, haja vista que há inclusive vários processos 

judiciais que estão em andamento que ainda não tem uma definição, não se sabe qual 

será o resultado disso, em virtude disso pede visto do projeto para que possa levar ele 

novamente, tentar uma discussão dentro do Conselho Municipal de Educação e levar ele 

também para conhecimento da categoria de professores que se envolvem nessa situação. 

O Presidente então concede o pedido de visto da vereadora. Em seguida o Presidente 

solicita a assessora que faça as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões 

Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto, Educação e Cultura, Saúde e Assistência 

Social do Projeto de Lei Complementar Nº 04/2.018 – 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. Após as leituras o 

Presidente coloca o projeto em discussão. A vereadora Mareci pede visto do projeto. O 

Presidente concede o pedido de visto da vereadora. Após o Presidente solicita que a 

assessora faça as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, 

Justiça, Redação de Leis e Veto; Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas 

e de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social do Projeto de Lei Complementar 

Nº 06/2.018 – Altera os anexos II e IV da Lei Complementar Nº 069/2.015, de 02 de 

Janeiro de 2.015, que Dispõe sobre a Criação da Fundação de Cultura e Eventos de 

Piratuba – FCEP 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 sete votos e o vereador Jhonatan Spricigo 

votou contra. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos 

visitantes e a Deus por esta sessão. A vereadora Claudia diz que gostaria novamente de 

faze uma solicitação de ofício novamente para a prefeitura reiterando pedido de 

informações sobre aquele processo que antecedeu ao processo da Udesc que já havia 

solicitado outra vez, vai reiterar também um pedido de ofício que fez, que já foi 

encaminhado, mas vai ter que ser encaminhado novamente porque não veio resposta 

ainda em relação a um ônibus escolar que tem uma emenda de dois mil e dezesseis e até 

o dia quinze de outubro fecham os repasses das emendas e ele consta no sistema como 

pendencia de documentos, então solicita que seja enviado um ofício a prefeitura para 

que informe quais são esses documentos que estão pendentes e se há possibilidade de 

resolver essa situação para que esse ônibus possa ser recebido, também gostaria de fazer 

um comentário em relação essa questão do trabalho das escolas, do trabalho dos 

professores, índices dizem algumas coisas, mas não dizem tudo, os índices não se dizem 

o que se faz em sala de aula, os índices não dizem do esforço que o professor tem para 

levar, fazer com que cada aluno, do mais inteligente que chegou à escola, até aquele  



 

 

 

com mais dificuldades consiga aprender, os índices não dizem do esforço que os 

professores fazem para preparar material e fazer um bom trabalho com os alunos 

especiais, os índices não dizem das aulas de reforço, os índices não dizem das 

aplicações de outros materiais, inclusive o habile que é uma avaliação diagnóstica que o 

positivo oferece que já foi aplicado em algumas ocasiões e está sendo aplicado 

novamente essa semana nas escolas para diagnosticar as dificuldades de que os alunos 

tem e tentar fazer um trabalho para que se recupere tudo aquilo, os índices não dizem, 

não mostram claramente todas as ações de recuperação paralela e simultânea que são 

executadas nas escolas para que esses alunos aprendam, os índices não dizem que para 

um aluno chegar a passar de ano tudo aquilo que precisa ser discutido, o aluno é visto 

de forma integral, ele não é visto só português ou só na matemática e isso qualquer 

professor, qualquer pessoa que lida na educação sabe disso, então vê que é hora de 

exaltar e sim e muito os resultados nossos, mas principalmente isso que os índices não 

dizem, que é o trabalho do dia-a-dia, que é o amor, que é a dedicação, que é aquele 

trabalho que começa lá na creche no município e vai terminar lá nos anos finais para 

que os alunos atendendo aquilo que os documentos oficiais dizem tem todas 

oportunidades possíveis para que eles aprendam e é isso que os nossos professores 

fazem, isso que as nossas escolas fazem, então quer reiterar aqui esse reconhecimento 

pelos resultados e pelo bom trabalho que é executado todos os dias nas nossas escolas. 

O vereador Jhonatan deixa marcada as comissões para segunda-feira às 8:30 horas, 

reforça o convite da Conferencia Municipal que vai ter sobre o plano diretor, é 

importantíssimo para que não aconteça como aconteceu da outra vez de se perder todo o 

trabalho que tenha sido feito, então reforçar o convite  para participação dos vereadores 

e da população em geral, é um momento de nós estarmos discutindo o futuro do nosso 

município, não só do plano diretor como também do plano de mobilidade também e 

inclusive entra dentro do plano diretor a questão da indicação que vez juntamente com a 

vereadora Claudia sobre o código de posturas, então também vai ser revisto justo, então 

acha que é importantíssimo a participação de todos para que fique da melhor maneira 

possível para o andamento futuro da nossa cidade. Deixa também os parabéns para a 

administração municipal sobre o momento cívico que aconteceu no dia sete de 

setembro, os professores pela dedicação com os alunos, as apresentações foram bem 

bacanas, foi bonito de se ver, gostou bastante e espera para o ano que vem essa bela 

homenagem que as escolas fizeram pelo nosso país. Também deixar os parabéns em 

nome do Abner Bueno, presidente da Associação que controla a radio Piratuba FM pela 

mateada que aconteceu no dia sete de setembro também na Praça do Ferroviário. O 

Presidente diz que não ia falar uma coisa, mas falar, porque teve um boca suja que 

andou falando da sua pessoa a poucos dias, que é analfabeto, não sabe se é, e admira 

muito as pessoas que tem estudo, mas não estudou porque não teve oportunidade, mas é 

um cara educado, respeita as pessoas e não deve nada para ninguém.  



 

 

 

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 11 de Setembro de 2.018. 

 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                  

 

 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva        Evelásio A. Vieira   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


