
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.255  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 DE JULHO DE 2.018. 

 

 

Aos três dias do mês de julho 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 26/06/2.018. 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: Requerimento dos vereadores 

Claudia A. Port. Jung, Alcides Gomes, Marli Buselato e Evelásio Vieira, Ofício Nº 

06/2.018 – Convite para I Amostra de Trabalhos da Educação de Jovens e Adultos – 

EJA. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 32/2.018 – do Projeto de Lei Complementar Nº 

05/2.018 – Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação de Piratuba e dá 

outras providências, Ofício Nº 124/2.018 – Encaminha Lei Nº 1.469/2.018, de 28 de 

junho de 2.018. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 15/2.018 – Solicita que o 

Executivo faça melhorias no Pontilhão na Linha São José, próximo a propriedade de 

Celso Calegari – do vereador Evelásio Vieira. ORDEM DO DIA: Após as leituras o 

Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 15/2.018 – do vereador Evelásio. O 

vereador Evelásio diz que foi cobrado por moradores daquelas proximidades, para que 

solicitasse a melhoria do Pontihão antes que acontecesse um acidente porque ali naquele 

local a situação é precária, então pede a aprovação dos colegas, para que seja realizada 

essa melhoria no pontilhão. O vereador Luizs Gomes diz ser favorável, pois já esteve lá, 

é aquele pontilhão para o lado das taquaras e até o secretário Evando é sabedor, tanto 

aquele pontilhão, como o outro perto do Elio Borges, também está bem ruim e é uma 

pena que às vezes tem que fazer indicação para fazer, porque já cobrou isso aqui faz uns 

seis meses, na época que foi trocado esse aqui da Linha Hachmann, aquele da Linha 

Meneghel e ficou de ser feito esse e não foi feito infelizmente, mas eles estão feio 

mesmo e corre o risco de cair, aquele do Élio não sabe se não está mais ruim que esse 

do Calegari, então é favorável. 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 26/2.018 - Altera a redação da Lei Municipal 

Nº 813/2.006, de 27 de março de 2.006 e dá outras providências. Não havendo 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, 

Orçamento, finanças, Tributação e Controle de Contas e de Obras, Urbanismo, Serviços 

Públicos e Meios Ambiente e também da Emenda Proposta ao Projeto de Lei Nº 

27/2.018 – Autoriza o Município a firmar Termo Aditivo Nº 2 ao Contrato de Rateio Nº 

01/2.018- Consórcio Lambari, para subsidiar no âmbito do Município de Piratuba, o 

recolhimento e processamento de animais mortos em Propriedades Rurais  dá outras 

providências. Após as leituras o Presidente coloca em discussão a Emenda proposta. O 

vereador Jhonatan diz que na verdade essa emenda, o vereador Evelásio que se atentou 

que no projeto estava escrito, para fazer o roteiro que atendesse a maioria dos 

produtores, quando na verdade a gente não sabe qual seria o critério para deixar alguém 

de fora, então essa emenda veio para corrigir essa questão para deixar claro que é para 

todos que precisam que vai ter o recolhimento. O vereador Alcides diz achar que essa 

emenda é bem importante, porque ela fica mais completa, até porque tendo uma lei e 

alguém deixar que essa criação fique aí jogada ou enterrar, alguém pode denunciar e a 

ambiental vir aí e notificar, então tem que ser bem completa para o proprietário não 

correr o risco de não ser recolhido e de repente ser notificado. A vereadora Marli diz 

que é bem sugerida a emenda porque não ficava bem claro os locais que iriam passar, se 

era no município inteiro, se era em todas as casas, todos agricultores, assim pelo menos 

com a emenda fica bem mais clara, aí pelo menos favorece mais os agricultores. A 

vereadora Claudia diz que não tinha a emenda aqui junto a então ficou curiosa, mas o 

texto original falava em atender a maioria dos produtores que tivessem essa demanda e 

então foi muito bem percebido isso, agora o texto passa a atender a todas as 

propriedades, de forma que o atendimento pela lei deverá ser levado a qualquer produtor 

que necessite desse serviço, então ficou bem melhor mesmo. Não havendo mais nada a 

discutir o Presidente coloca em votação a emenda do projeto a qual foi aprovada por 

unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei com a Emenda. 

O vereador Luiz Gomes diz achar que não tem mais nada a discutir. Não havendo mais 

nada a discutir o Presidente coloca o projeto com a emenda 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. O vereador Luiz Gomes diz 

quer falar e agradecer que conseguiram uma emenda parlamentar da Deputada Geovana 

de Sá, onde que ela repassou hoje oitenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e vai ser 

usado na manutenção da unidade de saúde do município e vai ser liberada a partir de 

agosto. Também parabenizar a secretária de saúde por mais uma conquista essa semana, 

que o secretário conseguiu mais um convênio com o Hospital de Caçador, mais 

cinquenta cirurgias de cataratas vai ser feita, toda ela gratuita, a única coisa que tem de 

despesa para o município é o transporte e foram feitas em novembro de dois mil e 

dezessete trinta e poucas cirurgias em São Lourenço do Oeste e depois foi feita mais em  



 

 

 

dezembro de dois mil e dezessete em Caçador, nesse mesmo hospital, aproximadamente 

entre as duas cinquenta cirurgias, então quer parabenizar o secretário por essa conquista. 

A vereadora Claudia diz querer deixar os parabéns ao departamento da cultura pelas 

atividades que foram desenvolvidas no Festival da Canção, que passou na ultima 

semana e final de semana, não acompanhou lá, mas acompanhou pelo facebook e 

considera que é um a ferramenta interessantíssima de divulgação das coisas que 

acontecem, então que ações como essa são interessantes e está fazendo parte daquela 

programação de inverno, está acompanhando algumas ações que estão acontecendo, 

embora outras tenha um pouco de preocupação porque houve aquelas alterações de 

datas e tal, shows que precisaram ser cancelados e a gente fica ai aguardando no futuro 

os resultados, vamos ver como vai ser o resultado disso em termos de retorno, em 

termos de investimento, mas a participação é interessante e só voltar a reiterar que o 

pessoal do esporte no ano que vem também tenha um reconhecimento financeiro dos 

prêmios parecidos assim como do festival, acha interessante. Quer também citar uma 

noticia que já está há alguns dias circulando, do dia vinte e nove de junho que foi a 

divulgação do índice Firjam de todos os municípios brasileiros e Santa Catarina se 

posicionou muito bem mais uma vez e trás destaque aqui para os índices que Piratuba 

conseguiu nessa ultima edição, então o índice Firjam já vem sendo medido desde o ano 

de dois mil e cinco e nesse período Piratuba já esteve entre os municípios com alto 

rendimento por quatro anos seguidos, de dois mil e doze até dois mil e quinze Piratuba 

teve um índice acima de zero ponto oito, que coloca entre os municípios top do Brasil, e 

o índice de dois mil e dezesseis ele teve uma queda de milésimos, de centésimos, que 

fez com que Piratuba ficasse com zero setenta e nove, que é o índice total e dentro desse 

índice mede-se educação, saúde, e os empregos e renda, Piratuba tem em saúde e 

educação índices das melhores cidades do Brasil, nesse índice de dois mil e dezesseis, 

educação estava com zero ponto nove e saúde com zero ponto oitenta e dois, então  são 

os dois setores da Prefeitura que recebem o maior investimento, mas eles também 

demonstram pelo menos através desses índices aqui, demonstra-se que esses 

investimentos, estão valendo a pena para que a qualidade de vida da população seja 

realmente atingida através disso, então vê que Piratuba está de parabéns, esse índice é 

baseado nos dados de dois mil e dezesseis Piratuba ficou em cinquenta e seis no ranking 

de Santa Catarina e em quarto lugar aqui na Amauc, dois mil e treze Piratuba estava em 

vinte e nove em Santa Catarina, pegou alguns dados de alguns anos, em dois e dez 

Piratuba era o setenta e oito em santa Catarina, então nós tivemos em dois mil e treze 

um avenço muito interessante e agora Piratuba ficou entre as cinquentas e poucas 

cidades melhores de Santa Catarina, é um índice interessante que tomara que a gente 

sempre tenha ele bem posicionado porque ele está refletindo a qualidade de vida da 

população, em saúde, em educação e em emprego e renda, então acha que é importante 

que a gente acompanhe, esses números, esses índices e que há uma tendência  



 

 

 

infelizmente por causa da diminuição de renda de algumas questões e da transferência 

de recursos da educação e da saúde para os outros setores e que tomara que a gente não 

tenha uma queda na qualidade desses serviços e por causa da diminuição desses 

recursos, o nosso trabalho ai é lutar pela manutenção dos recursos tanto para esses dois 

setores tanto para todos os outros, então Piratuba se posiciona muito bem, mais uma vez 

é motivo de orgulho e tomara que a gente sempre mantenha essa qualidade para a 

população, nós fazemos parte também desses números aí por estarem vinculados a 

administração, embora esse índice ser de dois mil e dezesseis, então os próximos índices 

eles também vão refletir um pouquinho daquilo que o município vai implementar e nós 

somos corresponsáveis de muitas dessas ações. Então deixar aqui os Parabéns para 

Piratuba e dizer que tomara que Piratuba continue sempre nesse nível aí de crescimento 

e de qualidade de vida e desejar uma ótima semana de trabalho a todos. O vereador 

Alcides diz que o que a vereadora Claudia colocou, acha que é bem colocado, mas antes 

nós temos uma educação com qualidade que se vê nas redes sociais, na mídia, na 

televisão, a saúde também faz anos que está boa e então quando as coisas nadam bem 

tem que dar os parabéns, a saúde hoje, tem orgulho de falar aí fora, a gente sai nos 

nossos municípios vizinhos, ao redor, é só gente reclamando que não ganham remédio, 

que não tem isso, que não tem aquilo e nós aqui em Piratuba temos tudo, às vezes a 

gente reclama e não é de hoje, faz tempo que vem acontecendo isso aí, cada dia melhor 

e espera que continue cada dia melhor, que não seja um ano ou dois, mas que continue, 

porque quem ganha com isso é o nosso povo e que bom que não é olhado quem, é 

atendido igual, então isso é importante, porque a doença ninguém pede para ela vir, o 

problema de saúde todo mundo tem, e que seja atendido todo mundo da mesma maneira 

que está sendo. A vereadora Marli diz querer dizer que esse índice já vem de muitos 

anos, não é de hoje e tomara que continue sempre assim, a gente tem que parabenizar 

quando as coisas são boas e da saúde essas cirurgias corretivas sempre foram feitas, 

hoje até falou com algumas pessoas e cobrou, porque quando era feita essas cirurgias 

nunca eram divulgadas, mas que sempre foram feitas, sempre foram, não é de hoje, não 

é desse ano, do ano passado que está acontecendo essas cirurgias, claro que é bom 

divulgar, é bom, só que algumas coisas ali posto também está faltando, era para vir mais 

um médico não veio, a saúde está boa, mas não está aquelas coisas assim, está a desejar, 

o nosso secretário de saúde foi na radio falar que não ia faltar vacina para a terceira 

idade, ia ter vacina para todo mundo, faltou vacina, nos outros municípios veio e aqui 

não veio, não sabe porque não foram atrás das vacinas, uns quantos idosos ficaram sem 

vacinas, outras pessoas também que precisavam da vacina ficaram sem, então cem por 

cento não está, a saúde pode melhor. O vereador Jhonatan diz querer deixar registrado 

que hoje teve a licitação da terceirização do Piratuba Digital, teve apenas uma empresa 

participante e é só essa informação que tem, aprece que só foi uma empresa que 

apareceu para estar tocando esse projeto, então nos próximos dias já sabem uma  



 

 

 

definição de como é que vai ser feito e de repente pare de acordar todo sábado ou 

domingo com mensagem do pessoal do Uruguai dizendo que não funciona, que 

acontece todo sábado e todo domingo, mensagem que não está funcionando nem 

telefone, nem internet, então de repente com essa licitação, espera que mude, que a 

coisa funcione mesmo. É bem interessante as questões das cirurgias, vereador Luiz, 

pincipalmente da catarata, da questão de visão, a gente sabe que o nosso principal 

sentido é a visão por conta de tudo que dependem. Gostaria de ceder sua parte ao 

vereador Luiz Gomes, perguntando quem era a responsável pela leitura da Ata nas 

outras legislaturas, cede um aparte para o senhor responder. O vereador Luiz Gomes diz 

que era a secretária Martha que fazia, pois é no quadro geral ela é Administradora 

Legislativa aqui da casa, ela não é secretária geral que está no regimento para fazer a 

leitura da ata, inclusive no regimento diz que tem que ser feito a leitura da ata, mas o o 

regimento é dúbil porque não diz em que momento deve ser feita a leitura da ata, uma 

vez que na estruturação da sessão segundo o regimento interno não diz que é para ser 

feita a leitura da ata, então a gente tem que rever essas coisas, então assim, entende a 

cobrança dos vereadores, o que dois errados não faz um certo, porém acha que é 

importante ver a forma que sempre foi trabalhada dentro dessa casa e agora começar as 

cobranças que antigamente não tinham, mas enfim, acha bem interessante deixar 

registrado essa questão que está sendo cobrada uma questão que não foi feita também, 

então seria isso. O vereador Jhonatan diz que nesse sentido que o vereador Jhonny se 

refere acha que estamos em outra legislatura, é vereador de primeiro mandato e se vinha 

sendo de forma errada, não é por esse motivo que devemos continuar, acha que estão 

aqui para seguir os princípios e a lei, ser do jeito que ela é, não vai aqui dizer que estava 

sendo feito errado, talvez estava sendo, mas acha que no nosso critério é seguir da 

forma correta, foi o vereador que fez o pedido para que fosse seguido o regimento e 

vamos esperar para que seja atendido esse pedido. O vereador Luiz Henrique diz que na 

sessão passada foram levantados alguns pontos, da questão sobre o cemitério municipal 

que se encontrava aí em condições precárias e tudo mais e antes de falar foi apura os 

fatos, não adianta falar o que está ouvindo sem saber se é verdade ou mentira, mas no 

dia seguinte foi até o cemitério com o secretário responsável que é o Joelson para ver a 

situação do cemitério e até tinha um rapaz fazendo a limpeza com um sugador, pois essa 

é uma época que todos sabem que cai bastante folha, então todo dia vai estar caindo 

folha, é impossível a prefeitura manter um funcionário todo dia varrendo folhas do 

cemitério, a grama próximo a casa mortuária está cortada, se tem folha como já falou, 

todo dia vai cair folha, tem montes de areia e montes de brita, isso vão ter que cobrar do 

Schmidt a organização, é ele que faz construção lá, os túmulos se tem flor em cima 

caída, ou virada ou cheia de água , o vereador tem seu falecido avô e sua falecida avó lá, 

acha que é de reponsabilidade nossa de organizar um tumulo, agora se nós querer que a 

prefeitura organize os túmulos, ai nós vamos ter que pedir para a prefeitura vir para  



 

 

 

 

dentro da nossa casa fazer tudo, nós não podemos obrigar a prefeitura a fazer tudo, mas 

foi lá, o cemitério está limpo, está organizado e está a grama cortada, já pediu 

autorização para o Presidente, ele autorizou a ler uma nota de esclarecimento que foi 

encaminhada pelo secretário, então o vereador fez a leitura do esclarecimento. Também 

no dia que esteve lá com o secretário, tem uma área lá que vai fazer parte do cemitério 

se necessário aumentar essa área e ele garantiu que vai fazer uma limpeza com a 

máquina, vai deixar aquela área limpa e no dia que esteve lá tirou por capricho andar 

por lá e contou e tem mais de dez lugares que podem ser feitas novas sepulturas, então 

se alguém deixar de ser enterrado pede até para os vereadores que coloquem aqui, se 

alguém foi deixado de ser enterrado para cobrarem do secretário, mas contou e tem 

lugares sobrando, então esse seria seu esclarecimento sobre o cemitério e depois vai 

entregar uma cópia para cada colega. A questão das cirurgias de cataratas toda vez que 

vai no posto o secretário apresentava que estava diminuindo as filas de cataratas e as 

filas de cirurgias de joelho, se tinha fila é porque tinha um acumulo, todo lugar que tem 

uma fila é porque tem alguma coisa que está acumulada, então parabéns ao secretário 

que pegou e está diminuindo as filas com as cirurgias que estão sendo realizadas com o 

nosso município. A vereadora Marli solicitou como líder da bancada o uso da palavra: e 

diz que se o cemitério foi limpo, se está em ordem agora, então foi limpado depois que 

foi feita a indicação, porque só nesse ano foi feita duas ou três indicações aqui dentro 

dessa casa, uma coisa que não precisava ter feito e outra coisa que vai dizer, sempre 

teve um zelador no cemitério anos e anos, porque que agora não tem? Sempre tinha, e 

tem funcionário na prefeitura, que a gente sabe que está sobrando gente, podem por lá 

para limpar e outra coisa que quer dizer das cirurgias sempre foi feito, não é de hoje,  

tem como provar, só que nunca foi falado publicamente e muitas coisas que são feitas 

não precisa ser falado toda hora, só que sempre foi feito e do cemitério se hoje se 

encontra limpo, é porque limparam, ajeitaram porque vai seguido no cemitério e estava 

uma vergonha, se as pessoas vem cobrar dos vereadores é porque se encontrava em 

péssimas condições, se hoje está limpo, meus parabéns e obrigada. O vereador Jhonatan 

pede seu tempo também como líder de bancada, porque citaram o vereador Luiz 

Henrique e repassar a palavra a ele. O vereador Luiz Henrique diz que não quer discutir 

méritos de secretário A ou secretário B, todos nós sabemos que o secretário na 

administração passada infelizmente foi mal, foi péssimo, isso nós não precisamos nem 

discutir, se tinha fila é porque tinha alguma coisa atrasada, todo mundo sabe que se 

chegar num lugar onde tem fila é porque alguma coisa não está andando, alguma coisa 

está errada, e a questão do cemitério foi lá, acompanhou, não joga conversa aqui para 

tentar denegrir imagem de ninguém, não tentar denegrir um governo, porque sabe que é 

papel politico da oposição é bater e mesmo bater em coisa que não tenha nexo, não  



 

 

 

tenha fundamento, esse é o papel da oposição, é novo na política, mas já está 

aprendendo e vendo, aqui tem as fotos para todos verem as imagens, podem ir no 

cemitério, foi ido lá no Schimdt cobrar para não deixar monte de areia e monte de brita 

e as pessoas também podem ser responsáveis pelos túmulos, de manter em ordem os 

túmulos, infelizmente por exemplo se meu pai quisesse ser enterrado ao lado do meu 

falecido avô, não tem, infelizmente já encheu, não tem como conseguir reservar vaga no 

cemitério, mas vai ser limpa uma área, o secretário que está aqui na sessão nos garantiu 

e garante para todos nós que vai ser feita a limpeza dessa nova área. O vereador Luiz 

Gomes diz que também foi citado e quer falar alguma coisa do cemitério, onde o 

vereador Alcides tinha comentado nessa semana e junto com o vereador Jhonny estava 

numa reunião com o prefeito, o vice-prefeito e o secretário de administração, onde 

cobrou deles quando ia ser arrumado e foi o que falou aqui, porque na realidade ali se 

hoje morrer uma família não tem como enterrar um do lado do outro e isso faz tempo 

que tem que ser arrumado, então tem que entrar com a máquina e eles lhe disseram que 

a máquina ia ser arrumada, então o que levantou foi essa questão, de que indo com a 

máquina se arruma e dá para enterrar mais umas sessenta pessoas e não falou em 

momento nenhum de sujeira e falta de limpeza do cemitério, está uma vergonha nessa 

falta de arrumação para enterrar pessoas. O vereador diz que também quer falar porque 

foi citado, e jamais criticou de alguma cova, alguma coisa errada, falou que foi cobrado 

que o cemitério estava sujo, e pode alguém passar lá em casa e ver que minha horta está 

suja e eu vir aqui  gavar que está limpa, mas estava sujo, se foi limpado parabéns, agora 

não adianta cuspir no prato e depois ir lamber, estava sujo e foi limpado, parabéns 

porque foi limpado. O Presidente agradece a presença de todos e coloca que na próxima 

semana a sessão será exclusiva para analisar as Contas do Prefeito de dois mil e 

dezesseis. 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 03 de Julho de 

2.018. 
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