
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.238  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2.018. 

 

 

Aos vinte e sete 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 

20/02/2.018. 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 de Vereadores de Arabutã, Ofício da Acaert – Associação 

Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, Ofício Nº 01/2.018 – da Câmara de 

Vereadores de Jaborá. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 09/2.018 – do Projeto de Lei 

Ordinária Nº 007/2.018 – Autoriza a realizar a transferência de recursos financeiros ao 

fundo de melhorias da Policia Militar e dá outras providências. DO LEGISLATIVO: 

Indicação Nº 003/2.018 – Solicita melhorias no acesso ao MV Lacticínios, de Marcos 

Von Borstel. – da vereadora Marli Buselato. ORDEM DO DIA: Após as leituras o 

Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 03/2.018 – da vereadora Marli Buselato. 

A vereadora Marli diz que realmente o acesso ao lacticínio está bem ruim, é uma subida 

e é dois caminhões grandes de leite que eles tem e mais carros pequenos, então foi lá 

para ver se estava mesmo ruim, porque às vezes as pessoas falam e chegam lá e não é 

como falam, mas realmente precisa de um reparo a rua deles, pois tem a subida a mais 

uma curva e está bem ruim, tem pedras soltas, tem valeta no meio da rua, não tem mais 

as valetas na beirada, precisava então ser patrolado, cascalhado e daí passado o rolo e 

fazer as valetas, pede então a colaboração dos colegas vereadores para que seja 

aprovada, porque esses pia todo mundo conhece eles, são uns pia muito trabalhador e já 

que eles tem a empresa deles ali, nada mais justo que o município também colaborar 

com o acesso a estrada deles, já que pagam impostos. O vereador Evelásio diz que acha 

que tem que ser feito sim, é a favor dessa indicação e acha que tem que olhar com bons 

olhos as empresas que tem dentro do nosso município e dar melhores condições de 

trabalhos a eles, então nada mais justo que façam as melhorias necessárias para que 

possam ter um acesso digno para transportar o produto deles. Não havendo mais nada a 

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

unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão o 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. 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 001/2.018 – Autoriza proceder doação de bens à 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ipira e dá outras 

providências. O vereador Luiz diz que não é preciso discutir, pois já discutiram em 

primeira votação. 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 

coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 02/2.018 – Autoriza a realização e o fomento 

de Programas Projetos Esportivos e dá outras providências. A vereadora Claudia diz 

querer fazer um pequeno comentário em relação a esse projeto de lei, pois vê que foi um 

trabalho dos vereadores autorizar aqui na câmara, no ano passado já autorizaram 

algumas atividades vinculadas a projetos esportivos, mais especificamente ao trabalho 

da AEP e no final do ano puderam observar como o trabalho foi sério, como o trabalho 

foi bem feito e concorda com o vereador Alcides que na sessão passada comentou sobre 

a prestação de contas, é importante sim, o hospital faz isso, recebe convênio e faz isso, a 

APAE esteve aqui e fez uma participação, então acha importante que haja essa 

devolutiva dessas entidades que conseguem fazer esses convênios e espera que o 

trabalho continue sendo bem feito, confessa que fica um pouco pensativa em relação de 

que as contratações para o trabalho desse formato, pelas informações que levantaram, 

nesse formato todas as escolinhas passam para a AEP, então não são mais os 

professores que a Prefeitura contrata que vão lá trabalhar, no ponto de vista de esporte e 

rendimento talvez esse acompanhamento de um técnico profissional com certeza vai 

fazer diferença também, mas vejam que não vai haver nenhum tipo de processo seletivo 

público, pelo menos não se exige nenhum tipo de processo seletivo público para que 

hajam essas contratações, então a única questão que pensa é na importância que as 

contratações das pessoas que vão estar trabalhando com as escolinhas, até já tinha 

comentado isso inclusive no ano passado, sejam de pessoas com formação, sejam de 

pessoas da área e de pessoas que vão realmente fazer a quantidade desse trabalho. O 

projeto de lei não traz nenhuma especificidade, ele nem está citando a AEP, mas a gente 

sabe que no futuro é uma das entidades que vai acaba fazendo o convênio, mas que haja 

então esse compromisso das entidades que vão fazer o convênio, talvez até dentro dos 

projetos de lei que vem no futuro para autorizar projetos específicos, que haja essa 

exigência da formação, da experiência, das pessoas que vão estar trabalhando com 

crianças, com adolescentes, que é o público que necessita uma atenção diferenciada e 

deseja também que esses projetos todos aí, incluam não somente o futsal, mas também a 

bocha, o bolão, o futebol de campo, o atletismo, nós temos a corrida rústica que está 

dentro das modalidades do atletismo, então que essas outras modalidades também  



 

 

 

 

possam ter um espaço importante e como a vereadora Mareci também comentou na 

sessão passada de que o atendimento de alguma maneira possa chegar também aos 

atletas que são das comunidades do interior, esse é um pedido antigo e não é  tão 

simples assim de conseguir realizar com qualidade, mas acreditamos que dessa forma 

seja possível, torce para que dê tudo certo, e que a gente possa vê cada vez mais sucesso 

do esporte piratubense. O vereador Alcides diz que já comentou na semana passada, 

acha que o projeto é importante, mas a gente vê que todos os colegas estão pedindo para 

que seja atendida todas as classes, desde o pequeno até o idoso, acha também 

importante procurar quem tem representante no estado para arrecadar recursos, porque 

só o município não vai poder bancar tudo isso aí, o esporte gera um monte de coisa, 

então precisa bastante dinheiro para manter isso aí, então acha importante se também 

pudessem trazer recursos de fora, é de suma importância para ajudar. 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 coloca em discussão o 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. A vereadora Mareci diz que já discutiram bastante esse projeto 

nas comissões, ele é só para seguir esse trabalho que a Casan já está realizando. Não 

havendo mais 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 a 

leitura da Ata do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto 

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 Evelásio diz que esse projeto entrou hoje para leitura, então 

pode ser votado? A assessora coloca que não foi esse que foi votado o regime. O 

vereador Luiz Gomes diz que ele e o vereador Jhonatan estiveram visitando lá no 

Uruguai, aonde que irão autorizar para passar para a APP, então foram lá e eles querem 

apuração porque o pessoal está carregando bastante, estão levando para casa, então eles 

já vão vender aí esse dinheiro vai para a APP e lá se não tirar logo, a área está isolada, 

mas está numa quadra onde tem criança que estão na aula, então fica perigoso, então 

estiveram visitando lá hoje e está muito bonita aquela reforma que está sendo feita lá, é 

favorável ao projeto. O vereador Evelásio diz que gostaria de sugerir que esse material 

fosse vendido para pessoas da comunidade que tivessem carência, para as pessoas que 

tem mais necessidade, porque a gente sabe que ali tem pessoas que estão com os 

assoalhos de sua casa bem danificado, então acha que deveriam dar preferencia para 

essas pessoas que tem necessidade. O vereador Jhonatan diz que estiveram observando 

lá como está ficando, tem sete salas grandes e três pequenas, já tiraram os assoalhos,  



 

 

 

vão estar fazendo novamente nos próximos dias e tiveram a sorte de estar lá o 

responsável pela obra também, e até ele deu algumas explicações rapidinhas, nada de 

muito extraordinário, mas é uma obra importante e hoje por mais que esse assoalho que 

é para ser vendido esteja isolado lá dentro da quadra, representa de certa maneira um 

perigo para as crianças, então quanto antes tirar de lá melhor, tem tábuas com prego, 

daqui a pouco as crianças pode ser que não respeitem aquele espaço que está isolado, 

então quanto antes tirar aquelas ripas de lá da quadra da escola, melhor. Acha que vem 

somar bastante para a APP da escola esse valor e concorda também com o vereador 

Evelásio que deem preferência para pessoas com uma renda menor, que vão ter uma 

possibilidade de estar colocando um produto de qualidade, porque por mais que sejam 

antigas aquelas tábuas, vão durar muito tempo, as que não se quebraram, enfim que não 

estejam deterioradas e também vai se cumprir uma função social. A vereadora Claudia 

diz que acredita que seria interessante que depois que a APP conseguisse tirar de lá e 

fazer a comercialização que fizesse uma prestação de contas, pelo menos um ofício 

comunicando aqui para essa casa e para toda população de quanto que conseguiu 

arrecadar, pois acha importante, pois estão aqui imaginando que eles irão arrecadar um 

valor bom, tomara que isso realmente aconteça, então é importante que tenham um 

retorno da APP para que saibam quanto eles conseguiram arrecadar, até par avaliarem 

essas atitudes de doações, que são doações de materiais que não vão gerar recursos na 

maioria deles, mas nesse caso ainda vem um encremento na renda da APP, e as APPs 

precisam sim sempre estarem bem amparadas para poder dar a demanda do dia a dia. 

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. O vereador Luiz diz 

que a escola de Uruguai está muito bonita, houve um errinho lá nas pinturas, estavam 

uns rapazes pintando e um rapaz informou que mandou eles pararem e vai ser 

contratada uma nova equipe e vai ser pintada tudo novamente por conta dele, o material 

está tudo pronto, só falta o assoalho e vai ficar bonito, vai ficar bem bom. A única coisa 

lá no Uruguai é tirar com urgência aquela madeira de lá. A vereadora Claudia diz querer 

fazer alguns pedidos, um dos pedidos gostaria de um ofício para a prefeitura, pedindo se 

há previsão de projeto de lei para alterar aquela lei que trata do sobreaviso das técnicas 

de enfermagem, pois conversaram sobre isso no final do ano passado, houve um 

compromisso da secretaria de saúde com as próprias técnicas de que no inicio de 

fevereiro viria um projeto de lei com a alteração já estaria e ele ainda não entrou e nós já 

estamos chegando no finalzinho de fevereiro, então gostaria de um ofício, até como 

forma de lembrar a prefeitura desse assunto que ficou com esse compromisso de que 

seja feito alguma alteração na lei, então pede em forma de ofício. Pede também que seja 

encaminhada uma indicação para a semana que vem, onde vai falar mais sobre ela na 

semana que vem, mas uma indicação que peça que os valores da premiação da corrida  



 

 

 

rústica sejam maiores e que sejam pelo menos equivalentes, por exemplo aos valores do 

festival da canção, pois os atletas correram e a premiação maior foi cento e cinquenta 

reais e o festival, claro que são atividades diferentes, mas tinham as mesmas atividades 

dentro da programação do município, com premiações bem maiores, até quinhentos 

reais pelo que acompanhou, agora tem aqui uma programação para próximo já com 

valores bem maiores, então que haja também esse reajuste dos valores das premiações 

da corrida rustica, que já faz um bom tempo, acredita que uns três anos que está esse 

valor e pelo esforço da corrida deles acha que eles merecem ter uma premiação maior. 

Também quer pedir informações, e acredita que deva pedí-las diretamente ao 

Presidente, se for possível numa sessão próxima passar para os vereadores uma 

informação oficial sobre os gastos da câmara do ano passado, que valor foi devolvido 

para a prefeitura, um resumo dos principais gastos, até acompanha pelo portal da 

transparência, mas como não houve uma matéria, uma publicidade em relação a isso, 

gostaria que essa informação fosse deixada a público para todos. E hoje quer apoiar o 

vereador Jhonatan em várias vezes que ele pediu que a audiência pública não fosse feita 

no horário das quatro da tarde, realmente a prestação de contas de hoje a tarde do 

terceiro quadrimestre da Prefeitura, infelizmente não conseguiu acompanhar em função 

de estar na escola e acredita que para muitas pessoas é difícil isso, então é uma pena e 

quer deixar o seu apoio aqui ao Jhonny nos pedidos dele para que realmente a prefeitura 

repense isso, não é por falta de pedidos, mas que haja uma sensibilidade para que não 

tenhamos mais audiências públicas nesse horário que é praticamente impossível as 

pessoas participarem. A população que é a maior interessada é aquela que acaba não 

conseguindo participar. A vereadora Mareci diz que gostaria de fazer uma solicitação, 

até já havia conversado com a assessora, que todos os projetos que viessem para leitura, 

para segunda votação ou para primeira votação, que seja feito uma breve mensagem de 

qual projeto que é, se baseia em que, porque tem uns que foram feitos, mas o último só 

diz leitura das Atas do projeto número tal, porque até para quem acompanha para saber 

qual o projeto que passou, porque por número o pessoal que está na plateia não sabe, 

não consegue acompanhar, então colocando o titulo do projeto o pessoal já vai ter noção 

de que projeto foi aprovado, tal projeto passou para primeira votação, tal projeto passou 

para segunda, é mais fácil para acompanhar. O vereador Alcides diz que a vereadora 

Claudia comentou sobre a audiência pública, acompanha a anos na câmara de 

vereadores, mas seria bom se mudassem o horário, até pela importância que tem, porque 

o povo, a nossa sociedade, muitos ouvem falar e não sabem o que é, e hoje a qualidade 

que nós tivemos aqui da colocação, da explanação da prestação de contas, precisava ter 

um público bem grande para ver a importância de uma audiência pública, então é 

importante, se não der continuemos fazendo nesse horário, mas se der para mudar o 

horário e fazer num espaço bem maior para que a população pudesse participar, bem 

importante, porque eles vão saber onde o dinheiro é gastado, porque como colocou aqui  



 

 

 

 

que foi gasto dois milhões a mais na educação, mas todo mundo sabe que já vem há 

anos a nossa educação na mídia, então é importante o pessoal ver no que foi gasto, 

tomara Deus que mudem, achem um lugar adequado e no horário depois do expediente. 

A vereadora Marli diz que estava escutando na radio, onde estava o secretario de saúde 

e a enfermeira Rita e a médica cubana, onde estavam falando de saúde dos idosos, pois 

parece que hoje é dia do idoso, até lhe pegou de surpresa, porque parece que o dia do 

idoso mudou, não é mais em outubro, seria hoje, e isso até lhe surpreendeu e até dos 

números de idosos que nós temos no nosso município, é um dos municípios que mais 

tem idosos, então sempre foi muito de gostar e trabalhar com os idosos, tem muito 

carinho pelo idoso, então se mudou mesmo, se é hoje mesmo o dia dos idosos então os 

parabéns, parabenizar todos eles e até pela equipe de saúde, o apoio que eles falaram 

que vão dar para os idosos, fica até feliz porque o idoso merece, porque foram eles que 

fundaram o município, são pessoas que já prestaram um serviço ao município. Deixar os 

parabéns então até pelo o que eles repassaram ali hoje de manhã. O vereador Jhonatan 

diz que sobre essa questão das audiências públicas, hoje realmente foi de uma qualidade 

diferente, melhor, foi mais bem explicado, foi mais claro e a gente fica triste pelo 

horário, quatro da tarde, numa terça-feira, dia útil, é claro que não vai vir ninguém, 

estava aqui realmente só os vereadores e um ou outro servidor público, mas que lembra 

que não trabalha na prefeitura não tinha ninguém, então passar lá para o CIT às sete d 

noite, faz uma vez, se não deu certo aí continua do jeito que está, mas o teste teria que 

fazer. A questão da visita do Uruguai já comentou antes na hora da votação do projeto, 

queria deixar aqui registrado a qualidade da estrada que está entre Uruguai e Zonalta, 

desde que foi feita, realmente ficou uma estrada boa, está bem batidinha, está boa, 

porém do Maratá até no Uruguai tem bastante pedra solta, não está muito boa, vai pedir 

então um encaminhamento de um oficio a secretaria de obras para estar fazendo 

melhoramento nessa via. Deixar também registrado os parabéns para o bombeiro 

comunitário Alissom Martins que há pouco tempo completou mil horas, como bombeiro 

voluntário, não é uma marca expressiva uma pessoa estar se doando para a comunidade 

dessa maneira, não é pouca coisa estar fazendo mil horas de voluntariado nos bombeiros 

voluntários. Também deixar aqui registrado a questão do turismo que esteve aqui 

apresentando o projeto, acabou se atrasando um pouco, mas já conhece bem o projeto, a 

respeito do Deputado que eles falaram que prometeu, foi uma emenda de cento e 

cinquenta mil reais, do deputado Pedro Uczai, através do seu mandato apresentou junto 

a assessoria do Pedro Uczai e eles acreditaram no projeto e na hora já mandou uma 

mensagem para o Ilmar que é assessor dele e já foi encaminhada a inscrição dessa 

emenda, agora é esperar que o Governo Federal libere para estar fazendo essa aplicação 

que vai ser importantíssima para o turismo do nosso município. Também quer deixar  



 

 

 

marcada as comissões para segunda-feira, às 8:30 horas, no horário de costume aqui na 

sala de reuniões e também comentar sobre o que a vereadora colocou das técnicas de 

enfermagem também foi cobrado dessa questão, que era para ser cinco dias o plantão e 

não sete, então cobram agilidade do executivo e também da secretaria de saúde para 

resolver logo essa situação e fazer logo o que foi combinado, que era cinco noites de 

plantão. O vereador Evelásio diz que vai aproveitar o momento, já que teve dois 

vereadores que estiveram visitando a escola do Uruguai, não teve a oportunidade de 

estar visitando ainda, mas recebeu algumas reclamações, então acha que os vereadores 

podem lhe confirmar ou não, que a equipe que está trabalhando lá, a empreiteira estão 

trabalhando sem uniforme, estão trabalhando sem camisa, então acha que isso é uma 

falta de respeito, local onde tem crianças, onde tem professoras dando aula, eles estarem 

trabalhando sem uniforme. Vocês estiveram lá e devem ter visto ou não, pois confessa 

que ainda não foi averiguar essa reclamação. Também quer fazer uma indicação para 

que façam uma melhoria na propriedade do senhor Adolfo Martinazzo, lá na Linha 

Martinazzo, colocação de boeiros na frente da entrada dele, segundo ele quando chove 

alaga na frente da casa dele, pois a casa dele é bem na geral, então ele fez um pedido 

para que fosse feito as melhorias na estrada e para que coloquem boeiro na Comunidade 

dele, para quem não sabe é o pai do suplente de vereador Idenir Martinazzo. Também 

quer aproveitar e fazer um pedido ao nosso Presidente para que seja seguido o 

Regimento Interno e conforme falaram que é melhor seguir o regimento ao pé letra e 

conforme o que está escrito no regimento quem tem que ler as correspondências e a Ata 

da Sessão é a Secretária e não a assessora, então seu pedido é para que tomem as 

medidas necessárias e que se faça seguir o regimento, porque isso é importante. O 

vereador Luiz Henrique diz querer aproveitar para parabenizar o CTG Integração do 

Vale pela linda festa que realizou no final de semana, sexta, sábado e domingo, 

vigésimo quarto rodeio crioulo interestadual que fazia parte das programações das 

festividades do nosso município e comentar também o sucesso de público que teve, 

também faz parte do CTG, e como integrante do CTG quer também agradecer a 

administração pública, foram aproximadamente sessenta equipes de vários municípios 

que tiveram prestigiando o evento, então acredita que é bom para o nosso município, 

sempre vai estar levando a imagem do nosso município para várias cidades e vai levar 

uma boa imagem e também falar sobre a proposta que colocou na ultima sessão da 

redução da carga horária da assessora jurídica que aguarda a decisão do senhor 

Presidente, Vice –Presidente e o segundo – secretário, aguarda uma resposta sobre essa 

proposta que colocou aí para discussão, se possível ter apoio para colocar em leitura e 

adiante disso em votação, também já tem sinalizado o apoio de alguns vereadores que 

não fazem parte da mesa diretora, que sinalizaram um apoio a essa proposta. 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 27 de Fevereiro de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva        Evelásio A. Vieira   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


