
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.259  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2.018. 

 

 

Aos sete dias do mês de agosto 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 Extraordinária do dia 23/07/2.018. 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 de Liberação de Recursos, 

Convite para Formatura do Bombeiro Comunitário e Bombeiro da Melhor Idade. DO 

EXECUTIVO: Ofício Nº 143/2.018 – Encaminha Balancetes Mês de Junho de 2.018. 

DO LEGISLATIVO: Moção de Aplauso Nº 04/2.018 – dos vereadores: Claudia Jung, 

Alcides Gomes, Marli Buselato e Evelásio Vieira, Indicação Nº 16/2.018 – Solicita que 

a Rede Municipal contrate uma Fonoaudióloga – da vereadora Claudia A. P. Jung. 

ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca em discussão a Moção de 

Aplauso Nº 04/2.018. A vereadora Claudia diz que só gostaria de reiterar a informação 

que já está aqui na Moção de Aplauso e vê que muitas vezes se conquistam vários tipos 

de medalhas, são várias conquistas que se consegue através do estudo, através da 

educação, através da formação e nesse caso aqui, esse rapaz aqui foi o primeiro 

piratubense a conquistar a medalha de ouro na olimpíada brasileira de matemática. 

Piratuba já participa da olimpíada há muitos anos e já várias menções honrosas, 

medalhas de bronze, medalhas de prata, mas medalha de ouro ainda não tinha sido 

conquistada, mesmo com toda estrutura que todos conhecem e o trabalho que é feito 

pelos professores, então quando há uma conquista dessa maneira, vê que é importante 

nós como Legislativo que demostrem a homenagem a esse menino, ao Guilherme, ele é 

aluno da Escola Amélia Poletto e essa medalha que ele recebeu no Rio de Janeiro no 

evento do dia dois, ela é referente ao resultado que ele obteve no ano de dois mil e 

dezessete, então agora em dois mil e dezoito ele já participou de novo da OBMEP e está 

aguardando para saber qual foi o resultado, então vê que o  posicionamento da Bancada 

foi no sentido de lembrar, relembrar também esse fato e fazer essa homenagem para um 

menino que com certeza vai se destacar muito ainda e vai levar o nome de Piratuba 

sempre por onde ele for, com resultado daquilo que é esforço dele, daquilo que é 

dedicação dele, daquilo que é a capacidade que ele tem, então por isso dessa moção de 

aplauso e pede o apoio de todos em nome da Bancada para aprovar essa moção e  



 

 

 

poderem fazer essa homenagem e que isso sirva como estimulo e incentivo para que 

outros alunos que se destacam e que buscam, não só na matemática, mas enfim em 

outras áreas que possam também serem homenageados pelo desempenho que eles tem, 

essa é a justificativa então dessa moção de aplauso. O vereador Jhonatan diz achar 

justíssima a homenagem, a bancada está de parabéns por estarem homenageando uma 

conquista através do conhecimento que esse menino tem, então acha que é justíssimo a 

gente valorizar essas conquistas individuais, nem da para dizer que é individual porque 

todas as pessoas envolvidas na educação dessa criança também estão de parabéns e 

fazem parte dessa conquista, assim como a família dela também faz, acha que a bancada 

acertou muito em estar homenageando e parabéns mais uma vez para esse guri que com 

certeza tem um futuro brilhante aí pela frente. Não havendo mais nada a discutir o 

Presidente coloca a Moção em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida o Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 16/2.018 da vereadora 

Claudia. A vereadora Claudia diz que essa necessidade da contratação de um 

fonoaudiólogo, ela já vem sendo percebida há um tempo, principalmente na rede 

municipal de ensino e até aqui quando sugere a contratação cita aqui como rede 

municipal, não necessariamente a secretaria de educação porque não compete a ela 

contratar esse tipo de profissional, esse profissional se contrata através da saúde, mas 

independente da forma de contratação, que o município tenha o atendimento de 

fonoaudiólogo aqui no posto de saúde, como já sempre em muitos anos houve, embora 

não haja uma demanda tão grande assim, mas há sim uma necessidade com uma carga 

horária que não precisa ser muito estendida, mas que possa atender principalmente aos 

alunos da rede municipal que lá no dia-a-dia da escola os professores percebem algumas 

dificuldades de aprendizagem e a medida que eles vão sendo avaliados, eles vão sendo 

conhecidos e observados por outros profissionais percebe-se que o trabalho do 

fonoaudiólogo é que faria toda diferença para muitos deles e aí quando eles são 

encaminhados da escola para o setor de saúde para serem atendido, não tem o 

profissional no posto de saúde e aí eles devem levar essa criança para fazer o 

atendimento em uma outra cidade, num outro local tendo aquele formato que vocês 

conhecem que é de alguma ajuda, de algum apoio financeiro do departamento de saúde, 

do fundo de saúde, mas nem sempre isso acontece e o que acontece aí nesse caso, aí 

nesse caso a criança fica sem atendimento, tem acompanhado pessoalmente alguns 

casos assim, outros ouviu na escola, agora no conselho de classe do segundo bimestre 

ouviu vários relatos de pais que acabam não conseguindo fazer o atendimento porque 

não é tão barato, não é um atendimento que se faz indo lá consultar uma vez e pega a 

receita e vem para casa, não é assim, o atendimento de fonoaudiólogo precisa ser de 

médio prazo, tem que ser acompanhado, precisa de várias sessões, é parecido com o 

tratamento psicológico e realmente tem feito falta bastante esse profissional. 

Considerando o próprio plano de governo do prefeito Bile em que um dos trechos  



 

 

 

referente a educação e relacionado a saúde tratava-se de contratação de uma equipe 

multi disciplinar para o atendimento das diversas necessidades que houvessem, 

fonoaudiólogo é um dos profissionais que deveria estar nesse grupo, então considerando 

toda essa percepção de que realmente é necessário, não sugeriu nem carga horária, 

porque isso depende de quem for fazer esse trabalho, mas diz assim que é um 

profissional que é necessário, vale a pena ter e a diferença que ele vai fazer no 

tratamento de muitas crianças que tem algum distúrbio na fala, vai fazer diferença no 

desempenho delas e também vai poder atender aquelas pessoas que por ventura sofrem 

algum acidente ou tem um AVC, ou outro problema de saúde e vão precisar também de 

alguns exercícios desse profissional, ele vai poder atender também e considerando que o 

município já teve esse profissional em outras épocas vê que é uma questão de bom 

senso, até nesse momento sabe que está sendo feito um pedido através das escolas, 

também já procuraram a secretaria de saúde, já procuraram a secretaria de educação, 

então o que faz aqui hoje é reforçar, deixar público, para que todos saibam da 

importância desse profissional e da necessidade, então deixa aqui um pedido para que 

todos aprovem essa indicação e usem ela como mais uma força, para quem sabe a 

administração providencie a contratação desse profissional a um outro formato de 

atendimento, mas que chegue mais próximo das nossas crianças, elas merecem e com 

certeza vai fazer diferença no desempenho delas na vida escolar e na vida social 

também com certeza, então agradece a atenção e pede o apoio de todos. A vereadora 

Marli diz achar muito importante porque já há muitos anos sempre teve, aí é complicado 

a pessoa vai procurar na saúde aí não tem e as vezes os pais não tem como levar a 

criança para fora, então acha de uma importância muito grande, já se passou um ano e 

meio, já deviam ter contratado. O vereador Luiz Henrique pergunta se alguém sabe 

dizer quais anos que tinham fonoaudióloga. A vereadora Claudia diz que do trabalho 

que fez na secretaria de educação, na última administração, naquele período sempre 

havia, não tinha uma carga horária muito grande, mas sempre tinha no posto de saúde o 

atendimento, lembra da Pricila que foi uma das profissionais que atendeu. O vereador 

Luiz Henrique perguntou se ela trabalhou até final de dois mil e dezesseis? A vereadora 

Claudia diz que não tem certeza. 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 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 e dá outras providências, com a Emenda Aprovada. Não 

havendo nada a discutir o Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o qual 

foi aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a 

presença dos visitantes e a Deus por esta sessão. A vereadora Claudia diz que gostaria 

de relacionar esses dois assuntos que foram levantados, um deles a Moção de Aplauso  



 

 

 

por uma conquista que já houve, o apoio a uma demanda que os professores estão 

solicitando que é a contratação da fonoaudióloga, os dois vinculados com o trabalho que 

a educação faz, e só gostaria de vincular a essas duas falas de hoje, também a data de 

ontem, ontem era dia nacional dos profissionais da educação, existe o dia do professor 

que é lá em outubro, mas existe também uma lei Federal que criou o dia nacional dos 

profissionais da educação, uma lei de dois mil e quatorze e ela se refere a uma outra lei 

de dois mil e nove que alterou, que fez várias alterações na LDB e ela colocou dentro da 

lista dos profissionais da educação não só os professores, mas também todos aqueles 

outros que contribuem, no nosso caso aqui do município nós temos auxiliares de creche, 

cuidadores, orientadores, monitores, os próprios diretores, secretários de escolas, são 

aquelas pessoas que todas elas estão envolvidas no trabalho educativo, aqueles que 

buscam a formação para isso, então gostaria de deixar aqui uma homenagem especial a 

todos os profissionais de educação, não só aos professores, em prol dessa data que 

ontem foi comemorada e também desejar que todos os pais tenham um dia dos pais 

abençoado, que possam ficar perto dos seus filhos e aqueles que não tem mais seus pais 

por perto que possam também através do pensamento, através do coração relembrarem 

os bons momentos e que cada um seja abençoado com muita saúde, com muito sucesso 

e com muita felicidade perto dos seus filhos. A vereadora Mareci agradece a Deus pela 

oportunidade de voltar a essa casa e dar um reinicio aos trabalhos, deixar os parabéns a 

todos os pais, começando pelo seu que não se faz presente aqui hoje, mas em nome dele 

a todos os pais do nosso município, aos amigos e desejar uma ótima semana a todos. A 

vereadora Marli parabeniza todos os pais pela passagem do dia dos pais que vai ser 

domingo, é uma data muito importante, só quem não tem sabe a falta que um pai faz, 

então a gente tem que lembrar deles até que estão vivos, e quem tem pelo menos dar um 

abraço no seu pai, parabenizar a todos eles e aos pais aqui da câmara de vereadores 

também. O vereador Jhonatan diz querer deixar registrado os parabéns a secretaria de 

agricultura que há duas semanas atrás realizou a Festa do Agricultor e a festa foi um 

sucesso, muita gente mesmo, pelo que sabe e observou ocorreu tudo tranquilo, tudo 

bem, a estrutura infelizmente teve uma parte que não ficou pronta, mas o piso que ficou 

pronta para fazer uma pista de dança ficou muito bom, não ficou mais aquela poeirama 

quando o pessoal ia lá aproveitar a festa que tinha durante a tarde, enfim deixar os 

parabéns para a comunidade do Maratá, acha que a festa foi um grande sucesso e que 

continue sempre assim. Esteve conversando juntamente com o vereador Luiz Gomes, 

com o Vinicius da Casan aqui de Piratuba  a respeito dessas obras que estão ocorrendo 

sobre o saneamento básico aqui na nossa cidade, pois algumas reclamações chegaram 

até os vereadores por muitas vezes a demora de estar fechando novamente as valas 

aonde estão sendo abertas e ali ele deu uma explicada que tem que esperar um tempo 

para dar uma assentada na brita, caso não faça isso pode ser que venha ceder o asfalto 

ou o calçamento pode acabar afundando quando é feito sem esse assentamento, então  



 

 

 

eles deixam uns dias para os carros estarem passando por cima, para dar uma 

compactada para depois estarem fechando, inclusive o bom é que as obras estão 

adiantadas, o cronograma foi sendo seguindo e foi feita as coisas de uma maneira que 

hoje estão com tempo sobrando já a respeito dessa obra, então uma obra tão importante 

assim no nosso município, um investimento do governo do estado do estado em mais de 

sete milhões de reais a gente tem muito a agradecer, mas a outra estatal nossa veio com 

uma surpresa no começo desse mês que foi a conta de luz que todo mundo se viu 

surpreso que veio uma medição de quarenta e tantos dias o que ocasionou uma fatura 

alta pelo número de dias, ocasionou que a gente acabou pagando durante quinze dias 

uma tarifa de luz mais cara, porque até determinado consumo se não se engana até cento 

e cinquenta KW custa cinquenta e sete centavos a unidade e a partir disso já custo 

sessenta e oito, dando aproximadamente vinte por cento de aumento, então a gente ficou 

quinze dias consumindo a luz mais cara e ninguém é ressarcido por isso, é uma pena, 

mas de qualquer maneira acredita importante o posicionamento oficial da Celesc e pede 

para a assessoria estar enviando um ofício solicitando informações, o que ocorreu e de 

que maneira vai ser solucionado isso, se vai ter algum ressarcimento para quem pagou 

energia mais cara. O vereador Evelásio diz que colocou uma foto na mesa de cada 

vereador para mostrar que quando fazem uma indicação, é porque realmente essa 

indicação é necessária, tem uma indicação de uma placa que fez no ano passado, que é 

uma placa para indicar que os carros andem devagar porque tem uma escola logo a 

frente, até hoje não foi atendido, também fez essa indicação do pontilhão de Linha São 

José que está em situação precária e então resolveu fotografar, pois até comentou aqui 

que iria fotografar e trazer para mostrar a realidade das necessidades que tem que ser 

tomadas as providências e feita essas melhorias. Gostaria também de fazer um pedido 

para a secretaria de agricultura para que mandassem um relatório, uma lista com os 

nomes das pessoas que foram sorteadas na festa do agricultor com os brindes de adubo e 

uréia, enfim todos agricultores que foram beneficiados com sorteios para terem uma 

relação de nomes e saberem quantas pessoas foram contempladas com isso. O vereador 

Luiz Henrique diz que a pedido do pessoal da comunidade de Zonalta, seu amigo Adão 

Borba, fazer um convite para a festa da Padroeira São Roque em Zonalta dia vinte e seis 

de agosto e aproveitar também porque teve a oportunidade e aqui tem a foto também, e 

o vereador tem total direito de cobrar, apoia a cobrança, pois esteve a tarde conversando 

com o vice-prefeito, secretário de obras, o Evando e ele lhe informou que nos próximos 

dois meses aproximadamente dez pontilhões novos vão estar fazendo, e esse é um deles, 

aquele que o seu Alcides cobrou a um tempo, acha que é do Pacheco. O vereador 

Alcides diz até achar que já fizeram particular já, porque ia cair. O vereador Luiz 

Henrique diz que o Evendo comentou que iriam fazer, mas é aproximadamente uns dez 

pontilhões novos que eles querem estar fazendo e também deixar os parabéns a todos os 

pais do município. O Presidente convida a todos para assistirem uma homenagem aos  



 

 

 

 

pais 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 

07 de Agosto de 2.018. 

 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva        Evelásio A. Vieira   
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