
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.237  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2.018. 

 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 14/02/2.018. 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 01/2.018 – da Câmara 

Municipal de Vereadores de Ipira – Encaminha Moção de Apelo, solicitando apoio, 

Convite da Câmara de Vereadores de Concórdia, Ofício de Liberação de Recurso, 

Requerimento Nº 24/2.018 – do Deputado Aldo Schneider – Parabenizando o Município 

pela passagem do seu aniversário de emancipação, Requerimento Nº 34/2.018 – Do 

Deputado Padre Pedro Baldissera - Parabenizando o Município pela passagem do seu 

aniversário de emancipação, Requerimento Nº 27/2.018 – Do Deputado Silvio Dreveck 

- Parabenizando o Município pela passagem do seu aniversário de emancipação, 

Requerimento Nº 30/2.018 – Do Deputado José Milton Scheffer - Parabenizando o 

Município pela passagem do seu aniversário de emancipação, Requerimento Nº 

028/2.018 – do Deputado Jean Kuhlmann - Parabenizando o Município pela passagem 

do seu aniversário de emancipação, Requerimento Nº 33/2.018 – do Deputado Dóia 

Guglielmi - Parabenizando o Município pela passagem do seu aniversário de 

emancipação, Requerimento Nº 37/2.018 – do Deputado Milton Hobus - Parabenizando 

o Município pela passagem do seu aniversário de emancipação, Requerimento Nº 

036/2.018 – do Deputado Patricio Destro - Parabenizando o Município pela passagem 

do seu aniversário de emancipação, Requerimento Nº 46/2.018 – do Deputado Roberto 

Salum - Parabenizando o Município pela passagem do seu aniversário de emancipação. 

DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 05/2.018 – do Projeto de Lei Ordinária Nº 04/2.018 

– Autoriza proceder Doação de bens à Associação de Pais e Professores da Escola 

Básica Municipal Marechal Câmara, e dá outras providências, Mensagem Nº 06/2.018 – 

do Projeto de Lei Ordinária Nº 05/2.016 – Autoriza pagamento de despesas do exercício 

anterior e dá outras providências, Mensagem Nº 07/2.018 – do Projeto de Lei Ordinária  

Nº 006/2.018 – Abre crédito especial por conta do excesso de arrecadação do orçamento 

vigente no valor de até R$ 229.420,00, Mensagem Nº 008/2.018 – do Projeto de Lei  



 

 

 

Complementar Nº 002/2.018 – Autoriza a concessão do Direito de Exploração dos 

Serviços de Telefonia e Dados (Internet), Denominado “Piratuba Digital” à empresa 

vencedora de processo Licitatório e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: 

Indicação Nº 002/2.018 – Solicita melhorias no acesso às Propriedades de Cilomar 

Alves de Aguiar, Adão de Souza, Valdemar José de Souza e Gilmar Alves de Aguiar – 

da vereadora Marli Buselato. ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca 

em discussão o Regime do Projeto de Lei Nº 004/2.018 – Autoriza proceder doação de 

bens à Associação de Pais e Professores da Escola Básica Municipal Marechal Câmara, 

e dá outras providências. O vereador Jhonatan diz que é uma situação que está lá, vamos 

dizer assim, atrapalhando aquele piso, o quanto antes puder tirar de dentro da escola e 

colocar em outro lugar, acha que é importante e sobre o regime também e sem contar 

que vai ser um dinheirinho precioso para a APP da Escola, em uma conta rápida, 

duzentos e trinta metros ao menor preço de cinquenta reais, dá uns onze, doze mil reais, 

então quanto antes conseguirem vender e colocar esse dinheiro em caixa da APP, tem 

certeza que vai ajudar bastante na Comunidade de Uruguai. Não havendo mais nada a 

discutir o Presidente coloca o regime do projeto em votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. E, seguida o Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 02/2.018 da 

vereadora Marli. A vereadora Marli pede a colaboração dos vereadores, pois na semana 

passada foi procurada pelo seu Cilomar, aonde as estradas deles se encontram bem 

estragadas, porque é bastante chuva, estragou bastante e diz que no ano passado 

ninguém passou lá para arrumar e eles são um dos colonos que mais vende leite ali em 

Zonalta, então pede para a administração que olhe com carinho para essas famílias 

porque eles dão muito imposto também para Piratuba, para o nosso município e os 

leiteiros reclamam muito, eles não querem entrar numa estrada meio ruim e daqui uns 

dias já começa a chover, vem o inverno, aí é pior, então o quanto antes arrumasse aquilo 

lá seria melhor, então pede a colaboração dos colegas. O vereador Luiz Gomes diz 

querer comentar que é favorável a indicação, até estava conversando com o vice prefeito 

Evando, junto com os vereadores Altair e o Jhonny e cobraram, pois a vereadora já fez 

esse pedido na outra sessão e ele respondeu que só não foi feito porque todos sabem a 

situação que estavam as máquinas, que a metade estava em cima dos cepos e essa era 

uma das estradas mais boa, mas ele se comprometeu que nos primeiros dias vai ser feito 

e até ele deixou um alerta que hoje as máquinas estão todas funcionando e trabalhando, 

então a coisa está andando, então ele se comprometeu que nos primeiros dias vai ser 

feita essa saída lá. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca a indicação em 

votação a qual foi aprovada 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 Trabalho, Legislação Social, Defesa do Consumidor e 

Atividades Privadas do Projeto de Lei Complementar Nº 001/2.018 – Altera o Anexo 

Único da Lei Complementar Nº 083/2.017, que Dispõe sobre o Exercício de Atividade  



 

 

 

de Agente de Combate a Endemias e dá outras providências. Após as leituras o 

Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Jhonatan diz que esse projeto vem 

para complementar a questão do agente de endemias e aprovaram o cargo que é bancado 

pelo governo federal, porém faltava as atribuições do cargo na lei e algumas questões 

como níveis salarias e etc e tal, então é mais para uma questão de ajustar e deixar tudo 

certinho, dentro da legislação. A vereadora Claudia diz que precisa fazer um comentário 

em relação que dentro do projeto de lei tem um anexo que fala de todos os 

detalhamentos do cargo e lá em habilitação do cargo está dizendo ensino médio 

completo e curso introdutório de formação inicial e continuada e logo depois tem uma 

anotação assim: verificar com a saúde se são essas as exigências, é provável que tenha 

sido feita uma anotação no texto. Mas a assessora coloca que já foi trocado o projeto. O 

vereador Alcides diz que vê esse projeto, pois até na sessão passada falava sobre aquela 

indicação que fez da insalubridade, sobre a responsabilidade desse pessoal que vão 

trabalhar, é um direito em lei já, então acha que é importante esse projeto e é favorável. 

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 das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, 

Redação de Leis e Veto e da Emenda Modificativa do Projeto de Lei Nº 001/2.018 – 

Autoriza proceder doação de bens à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE de Ipira e dá outras providências. Após as leituras o Presidente coloca a Emenda 

em discussão. O vereador Jhonatan diz que isso é só uma correção, pois tinha alguns 

erros de nome da entidade. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca a 

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

discussão o Projeto. Não havendo nada a discutir o Presidente coloca o projeto com a 

emenda em 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 Nº 02/2.018 – Autoriza a realização e o fomento de 

Programas Projetos Esportivos e dá outras providências. Após as leituras o Presidente 

coloca o projeto em discussão. A vereadora Mareci diz que esse projeto faz parte da 

comissão que participa, então sugeriram uma emenda. A assessora coloca que foi 

solicitado um oficio. A vereadora Mareci diz que acha que deveriam fazer uma emenda 

solicitando que levassem esses esportes até o interior para todas as crianças, ou 

buscando eles lá, ou deslocando alguém daqui pra eles estarem fazendo esses esportes 

também juntos às pessoas do interior. O vereador Jhonatan diz que esteve conversando 

junto ao secretário de Administração e parece que em anos anteriores já havia esse 

transporte desse pessoal para estarem aqui na cidade fazendo os treinos e eles 

pretendem voltar com isso também, só estão vendo a melhor maneira, se é melhor levar 

um professor para o interior ou se é melhor trazer o pessoal para a cidade, dada as  



 

 

 

 

condições que nós temos uma quadra profissional aqui na cidade, nas escolinhas de 

futsal e no interior se não se engana no ano passado era feito aula de campo, não tem 

certeza absoluta, mas acha que era de campo, mas também além disso acha que também 

tem que tentar explorar outras modalidades, nas cidades próximas a gente vê atletas de 

corrida, temos na nossa cidade os times de bolão também, dá para dar um apoio mais 

forte nessa área também, enfim do esporte numa forma geral, entre as modalidades que 

não estão sendo oferecidas por enquanto. A vereadora Mareci diz que achou que iria ser 

feito uma emenda no projeto. A assessora acha que no momento para esse projeto cabe 

mais o ofício solicitando para que quando tenha um programa seja incluído o interior 

também, pois o projeto é genérico, ele não fala de região. Então a vereadora Mareci diz 

ser favorável ao projeto. O vereador Alcides diz que a verdade foi levantada a questão, 

mas não foi falado em emenda, só foi sugerido e também foi solicitado na Parecer para 

que fosse colocado para que façam a prestação de contas, para saber no que foi gasto, 

qual a modalidade, isso é importante. A vereadora Mareci diz que acha que engloba 

tudo, até os idosos, acha que é tudo quanto que é jogos e esportes. 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 Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Projeto de Lei Nº 

003/2.018 – Autoriza a cessão de uso de bem imóvel municipal mediante Termo de 

Cessão de Uso para implantação de Estações Elevatórias de Esgoto EE-B e EE-C1 e dá 

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

vereador Jhonatan diz que é uma doação de uma parte da calçada para a Casan poder 

fazer as elevações e construções em relação ao saneamento básico, é mais uma questão 

de formalidade, questão legal, uma das substações vai ser tudo subterrâneo, vai ser ali 

em frente a estação ferroviária e a outras estação vai ser na rua Videira, perto da Rua 

Blumenau, ali aonde entra para as casas do Chumbo, para ficar mais preciso e parece 

que futuramente vai ter uma na Rua Theobaldo Hepp, num terreno que já foi 

desapropriado pela prefeitura e em momento oportuno passarão para a Casan também. 

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. O vereador Luiz 

Gomes diz querer parabenizar a administração pelos eventos que houve no aniversário 

de Piratuba, onde voltou o festival, estava muito bonito, até se surpreendeu porque 

apareceu duplas muito boas, todos foram vencedores, tinha o mínimo de dez a doze 

duplas que mereciam o primeiro lugar, ande que até surgiu a Angélica Port e o Felipe e 

nem sabia que essa menina cantava e até acha que merecia estar dentro dos cinco,  



 

 

 

cantaram super bem, estão de parabéns e também o show de aniversário foi muito 

bonito, a corrida maravilhosa e domingo também, e quer deixar o convite para sexta-

feira que tem o rodeio e o encontro de carros antigos e sábado e domingo tem rodeio. A 

vereadora Claudia diz querer fazer um pedido de ofício para a secretaria de obras e que 

bom que as máquinas estão todas funcionando bem, agora está tudo resolvido, então 

tem uma estrada que o transporte escolar teve dificuldade para passar ontem e hoje e 

teve crianças chegando atrasada, na estrada do Macioni Lopes Duarte, então gostaria de 

um pedido de ofício para que a secretaria de obras desse uma atenção com bastante 

urgência nesse trecho porque infelizmente está comprometendo o transporte escolar das 

crianças. Também quer parabenizar os vencedores das atividades do final de semana do 

município, também considera que é importantíssimo que se valorize aquilo que se tem 

de talentos no próprio município, isso pode acontecer através da música, aconteceu 

através da corrida rustica também, então quer parabenizar a todos que participaram, a 

todos que foram vencedores desses eventos aí e dizer que fica um pouco decepcionada 

porque como disse o vereador Luiz Henrique numa sessão passada, a gente faz 

indicações, falam aqui e as coisas acabam ficando na nuvem, elas não tem retorno. As 

indicações que são feitas, que são aprovadas por unanimidade que é a grande maioria, 

elas não tem resposta e fez uma indicação no ano passado, sugerindo que os Troféus da 

Corrida Rústica nesse ano fosse em homenagem ao Pedrinho que havia falecido há 

poucos dias naquele período e era um corredor que com certeza estaria no pódio no dia 

da corrida rústica, não houve nenhuma manifestação, não houve nenhuma resposta da 

prefeitura de que sim ou que não, não aconteceu e é como se falassem aqui só para o 

vento, então acha que a prefeitura poderia pensar em responder algumas dessas 

indicações, algumas dessas sugestões, nem que seja para dizer que não, mas que pelo 

menos haja um retorno porque todos os textos de indicações dizem assim, no sentido de 

colaborar e contribuir com a administração, o cabeçalho diz isso, mas a gente tem mais 

resposta através de oficio do que através de indicação, então gostaria de deixar aqui esse 

pedido, esse apelo a administração que tentasse na medida do possível dar alguns 

retornos para as solicitações que são feitas aqui. Fala também de um pedido que fez no 

final do ano passado ainda, não faz tanto tempo, mas não precisa demorar para 

acontecer, o asfalto lá na Comunidade de Lageado Mariano, no centro está muito ruim, 

está aparecendo vários buracos e a medida foi colocar pedras dentro desses buracos, 

ficou feio, no lugar onde um pouco de massa asfáltica resolveria o buraco, encher de 

pedras pontudas lá dentro acha que não é a melhor atitude, então gostaria de reforçar por 

oficio também para a secretaria de obras para que dessem uma olhadinha naquilo lá, 

arrumar, organizar aquilo lá, antes que os buracos aumentem e a gente tenha cada vez 

mais problemas, é no centro da comunidade, está bem feio, então pede também por 

oficio, pois aí acredita que haja um retorno para que seja feito um reparo, uma 

manutenção lá, mas de uma maneira que vá preservar, inclusive a própria identidade do  



 

 

 

asfalto. O vereador Alcides diz que não gosta muito de falar, tinha prometido que não 

iria mais falar de serviço, mas espera que esse ano seja um ano de obra, falou já na 

sessão solene, pois o primeiro ano é de experiência e aprendizagem, as máquinas 

estavam sucateada, tiveram um ano para recuperar, espera que esse ano seja um barulho 

só de caminhão e patrola para resolver a situação do povo, porque se passar esse ano, 

dois passa mais ligeiro ainda, então está na hora de se aligeirar, tem bastante gente 

esperando serviço, então quer ver ronco de máquina esse ano para ver o que vai dar 

nessas estradas, porque a paciência já passou de um ano, então está na hora de trabalhar. 

A vereadora Marli diz que o colega vereador foi infeliz na hora de falar das máquinas, 

que estavam não sei quantos por cento estragadas porque os próprios vereadores foram 

lá fiscalizar e não é isso que estão falando, tem como provar. Mas depois de um ano de 

certo então arrumaram as máquinas, mas fizeram serviços bem próximo dessa família 

que pediu e como não viram que a estrada deles também estava ruim e quantas 

indicações que fazem e já está chegando o inverno de novo e fez uma indicação para 

fazer uma guarita lá em frente ao seu Neri que tem um monte de criança lá esperando na 

chuva, e está começando o inverno e esta aí de novo, mas se não quiserem fazer o 

serviço é melhor ainda, pois para nós é bom, quanto menos fizerem melhor. O vereador 

Luiz pediu para retornar a palavra, mas a vereadora Marli diz que não, pois não citou o 

seu nome, mas o vereador Luiz diz que falou vereador e ele é vereador. O Presidente 

coloca que a vereadora não citou o nome do vereador. A vereadora Marli diz que falou 

colega vereador, não citou o nome, então não pode ter a resposta, por isso tem o 

regimento interno da câmara, não citou o nome, então não pode falar. O vereador Luiz 

diz não que não seja  colega e nem vereador. A vereadora Marli diz que é seu colega. O 

vereador Luiz diz para deixar para a próxima, vai dar a resposta na próxima, porque diz 

que o maior cego é aquele que não quer enxergar. A vereadora Marli diz que tudo que 

falam para o vereador, vêm aqui e fala, nem deveria falar, fica até feio para o vereador 

falar isso, levaram um ano para arrumar as máquinas. O vereador Jhonatan diz que acha 

que todo mundo viu o ofício que veio aqui para a câmara de vereadores que constava 

umas quinze ou vinte máquinas que estavam sem condições de uso no começo do ano, 

todos são testemunhas e foram lá no parque das máquinas e viram a situação que elas 

estavam lá, todo mundo sabe que as coisas não se arruma de uma hora para hora, 

tivemos ainda a infelicidade de um acidente com um caminhão, ainda que foi reformado 

a pouco tempo e já está andando novamente. Claro, pode acontecer de algum serviço 

ficar para trás também, ninguém nunca vai conseguir atender todo mundo, agora uma 

coisa que acha muito estranha é que todo mundo fala que pediu serviço, mas ninguém 

apresenta o protocolo de registro com esse pedido, isso fala dos seus eleitores também, 

que vem e falam que pediram e ninguém atendeu, mas não registram nada, nós não 

estamos mais no tempo de só chegar e pedir para um operador, tem que registrar para 

depois ter subsídios se não fizerem teu serviço, já falou isso em outra sessão, junta as  



 

 

 

provas, vai no Ministério Público, denuncia, vai no secretário e bate em cima, acha que 

o pessoal que pede o serviço também tem que se expor um pouco e ir até a secretaria e 

protocolar o seu pedido, a maioria, inclusive, nem um município faz, de máquinas entrar 

em propriedade particular, esses dias atrás em Concórdia viram que filmaram máquinas 

da prefeitura em terras particular, deu o maior dos banzés, então a nossa prefeitura há 

muitos anos já vinha fazendo e continua fazendo esses serviços que são essenciais para 

os agricultores, a gente sabe que não existe maneira alguma de ficar sem esse serviço, 

mas protocolem os pedidos, é o mais certo a fazer, da mesma maneira como quando 

você vai entregar um oficio ou alguma coisa aí recebe uma cópia escrita recebido, acha 

que é importante se ter esse material em mãos, mas vamos falar das festividades do final 

de semana, o festival da canção foi impressionante, realmente se surpreendeu muito 

com a qualidade dos cantores, tinha gente ali que jamais esperava que cantasse e foram 

lá e quebraram tudo, mataram a pau, a dupla que ganhou, o Leandro e o Roberto 

fizeram uma apresentação fantástica, os outros também, até quem não ganhou, se 

apresentaram muito bem, como outro vereador comentou tinha doze ou mais que tinham 

possibilidade de estar entre os cinco primeiros, ficou muito contente com a participação, 

um público bom também, acha que o nível foi altíssimo. A festa do município também 

teve bastante gente, inauguração do pavilhão novo, e esse pavilhão ao custo de trezentos 

mil reais e vai estar lá para sempre, só fazer a manutenção certa e é importante ressaltar 

é um dado que lhe chegou extraoficial e pouquíssima gente sabe, na parque de 

exposição no ano de dois mil e dezesseis a conta de luz foi de sessenta mil reais no ano 

e no ano passado quando foi descoberto isso conseguiram baixar para vinte e um mil 

reais e nesse ano há uma expectativa de seis mil reais, a média de seiscentos reais mês, 

então há uma diferença de cinquenta e cinco mil reais, que se tivessem descoberto isso 

em janeiro do ano passado, dava duzentos e vinte e quatro anos, mais alugueis das 

tendas, daria para pagar os trezentos da cobertura que tem lá, então acha que é 

importante ressaltar essa economia que está sendo feita, que em quatro anos da quase 

para pagar um barracão novo para a nossa população poder utilizar. Dar os parabéns 

também para o jovem Luiz Henrique que acabou passando mais uma fase no The Voice, 

se apresentou na festa do município, uma apresentação incrível, o guri canta demais e 

ele tem um futuro brilhante pela frente, porque ele não é fraco, o guri vai fundo mesmo. 

Deixar o convite que no final de semana tem o encontro dos carros antigos e vai deixar 

o convite do rodeio para os amigos tradicionalistas fazer, que estão mais envolvidos na 

situação. O vereador Evelásio diz querer parabenizar o pessoal que participou das 

festividades, da canção e da corrida também, teve o privilégio de ter uma filha 

participando e foi premiada em quarto lugar na canção, também na corrida rústica, um 

sobrinho ficou em primeiro lugar, também sua filha acabou ficando em segundo lugar, 

então parabéns pelo esforço. Também quer comentar sobre essa discussão que houve 

em relação as máquinas, e acha que o vereador acabou se equivocando, pois onde as  



 

 

 

máquinas estavam em cima do cepo foi na administração de dois mil a dois mil e 

quatro, quando o prefeito era o Nelson Minks, aquela vez a gente viu máquinas em cima 

do cepo, dessa vez estiveram visitando ali e em relação as patrolas e o rolo, essas 

máquinas estavam funcionando e tinha uma patrola com o retentor estragado, isso a 

gente sabe que um retentor é uma questão de meia hora, uma hora para ser trocado, 

segundo o mecânico falou, as caçambas tinha uma simples estragada, mas tinha algumas 

funcionando, então não chegou a ver nenhuma dessas máquinas que faz serviço de 

estrada em cima do cepo. Em relação a isso acha que tem que tomar providências e 

fazer serviço para todos, não ficar jogando que o que um não fez o outro tem que fazer, 

esse negócio de protocolar acha até que é uma vergonha porque nunca houve isso, 

nunca precisou acontecer de um agricultor ter que protocolar um pedido, tudo bem que  

tem a questão que tem que ser tomada no momento já que não é feito o serviço, mas é 

até vergonhoso porque nunca foi necessário fazer esse tipo de coisa, fazer protocolo. 

Em relação a outros municípios que não ajudam, acha que o nosso município com a 

arrecadação que tem acha que é essencial ajudar os agricultores nessa demanda das 

entradas e outros serviços porque os nossos agricultores precisam do apoio da 

administração para continuar produzindo cada vez mais alimentos para o nosso povo. O 

vereador Luiz Henrique diz que já que entraram em discussão sobre as máquinas, nós 

temos que ser sinceros, as máquinas estavam em péssimas condições, não adianta a 

gente tampar, independente de partido, nós nove estivemos lá e tinha muita máquina 

estragada, não está criticando a administração passada, pode ser que venha acontecer em 

outas administrações futuras, já veio a acontecer, então é falha de quem estava no 

executivo e não teve pulso de deixar as máquinas em boas condições, porque tanto os 

discursos dos vereadores, como do prefeito e do vice foi de pensar no povo, mas daí 

quando vai entregar uma administração deixa máquina estragada, é melhor deixar tudo 

certo que vai funcionar da melhor maneira. Outra colocação sobre as máquinas também, 

já teve um ano como o vereador Alcides falou, agora já está tudo arrumado, vamos ver o 

ronco das máquinas, porque o que querem é que o município ande, as coisas aconteçam 

como o vereador Evelásio falou, os produtores tem que produzir, a cidade tem que 

andar, tem que ter estrada, tem que ter asfalto, tem que ter as melhores condições para 

os nossos munícipes, não adianta andar na rua falando que quer o melhor e vir aqui se 

cacetear, pensar em partido, isso não funciona, é uma politica antiga e burra. Outra 

colocação que quer propor aos colegas vereadores, pois tanto se fala hoje em crise, em 

dinheiro, em falta de dinheiro, esteve analisando há alguns meses e quer propor aos 

colegas vereadores, à Mesa Diretora, pois é um projeto que tem que partir da Mesa 

Diretora, ao nosso Presidente da casa, que é propor a redução da carga horária do 

Assessor jurídico da nossa casa, pois após um tempo de análise vem a ver que não é 

necessário ter tantas horas, é um gasto que não é necessário, no começo do ano passado 

tiveram um projeto aí para um aumento de horas, aonde votou favorável na primeira  



 

 

 

votação, na segunda votação foi muito feliz no seu voto, não se arrepende, que foi votar 

contrário a esse projeto, então acha que é preciso sentar e analisar, pois vê que não tem 

necessidade de ter vinte horas, o advogado da prefeitura tem vinte horas, então o da 

câmara vê no seu ponto de vista que dez horas seria necessário, e assim teriam uma 

redução de custos de aproximadamente vinte e cinco mil reais por ano que retornaria 

aos cofres públicos, como falaram numa reunião de um gasto que poderia deixar de ter, 

que dá um carro para a saúde, dá para comprar remédio e isso poderia ter sido feito 

antes já, então é isso que quer deixar para os colegas analisarem bem, pois acha que é 

um projeto muito válido e também quer deixar o convite para o rodeio do CTG 

Integração do Vale do qual faz parte, então sexta, sábado e domingo, quer deixar todos 

convidados para fazer parte dessa festividade. O vereador Jhonatan solicitou o uso da 

Palavra como Líder de Bancada, e coloca que quando faziam indicações na outra 

legislatura de serviço de máquina, a resposta que vinha sempre foi, está registrado em 

papel,“ não existe nenhum registro dessa pessoa”, podem procurar aqui, todo mundo 

sabe e está aí os registros, então só para deixar isso registrado também, que era essa 

resposta que recebiam nas indicações de serviço na outra legislatura. O Presidente 

também cumprimenta a todos os vereadores e presentes na sessão. 

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 20 de Fevereiro de 2.018. 
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