
 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.249  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE MAIO DE 2.018. 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 15/05/2.018. 

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. DO EXECUTIVO: Decreto Nº 

965/2.018 , de 22 de maio de 2.018 – Estabelece Ponto Facultativo e dá outras 

providências, Ofício Nº 099/2.018 – Encaminha Leis 1.464, 1.465 e 1.466/2.018, 

Mensagem Nº 029/2.018 – do Projeto de Lei Nº 025/2.018 – Autoriza proceder doação 

de bens móveis que especifica e dá outras providências, Ofício Nº 096/2.018 – 

Solicitação de Uso de espaço para Audiência Pública. DO LEGISLATIVO: Indicação 

Nº 014/2.018 – Solicita que o Executivo beneficie os moradores/confrontantes que 

fizerem a limpeza nas beiras das estradas e asfaltos – do vereador Evelásio Vieira.  

ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 

14/02.018 – do vereador Evelásio. O vereador Evelásio diz que devido à vários pedidos 

e indicações que foi feito para a administração para que limpassem as beiradas das 

estradas e fizessem as roçadas para evitar acidentes e manter limpas as beiradas de 

estradas, já nunca foram atendido resolveu fazer essa indicação pensando no bem estar 

dos moradores que transitam nas geral para que eles tomem uma providência 

beneficiando então os moradores que limparem as beiras de estrada, que deem um 

incentivo para os moradores para que eles limpem as beiradas de estrada porque fica 

mais seguro, a gente sabe que no interior tem bastante estradas estreitas e que passa 

ônibus escolar e se der um acidente aí, talvez pode causar danos maiores por conta do 

mato que está entrando para dentro das estradas, tem vários locais que tem o mato 

tomando conta, então já que a prefeitura não pode fazer, faz esse pedido para que eles 

deem um incentivo para os moradores que estiver em confrontação com a geral ou com 

o asfalto para que mantenham limpa essas beiradas da estrada, pode ser com hora 

máquina ou alguma assim, que vá beneficiar os moradores, por isso está pedindo o 

apoio dos nobres vereadores para essa indicação. O vereador Alcides diz que com  



 

 

 

certeza é favorável no que vem para ajudar, principalmente com essas roçadas porque 

há anos atrás os confrontantes roçavam e hoje ninguém mais faz roçada, era bonito, 

chegava o inverno e todo mundo ia para as beiradas da estrada roçar e hoje em dia 

ninguém mais faz nada, mas acha que a indicação é bem vinda, desde que saia uma lei 

de incentivo, tem que passar uma lei pela câmara abatendo algum imposto, porque esse 

negócio de máquina, está aqui na prefeitura, e como vereador e servidor há trinta e 

poucos anos e a política é uma coisa muito ingrata, hoje é um prefeito, amanhã é outro, 

e cada qual vai puxar pro seu assado, não está dizendo que é o que está ali, mas o que 

vai vir é a mesma coisa, então se fazer como hora de máquina aquele que está no poder 

vai beneficiar o companheiro, muda e  outro vai fazer a mesma coisa, então sugere que 

seja feito com desconto de imposto, com alguma coisa, para que todo mundo tenha o 

mesmo tratamento, aí é diferente, aí a coisa vai funcionar bonito, agora com hora 

máquina, um vai ganhar cinco, outro dez. O vereador Evelásio diz que na verdade é uma 

coisa para ser discutida, só que pensa que eles tem gente o suficiente lá na secretaria de 

agricultura parado, e essa pessoa pode estar passando, ver quem tem interesse de limpar, 

pede e conforme a metragem o cara tem um incentivo, quem tem uma grande metragem 

deve ganhar um pouco mais, quem tem um trecho menor um pouco menos e quem não 

tem não ganha e quem não limpar não ganha, aí todo mundo vai estar vendo, acha que 

qualquer um que limpar e não ganhar, vai dizer, olha eu limpei e não ganhei. 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 Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e Meio Ambiente do Projeto de Lei Nº 

024/2.018 – Disciplina sobre o estacionamento de ônibus, micro-ônibus, motorhomees, 

trailers, caminhões e carretas, revoga lei e dá outras providências. Após as leituras o 

Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Luiz Henrique pede vista do 

Projeto. O vereador Alcides diz só querer adiantar que não estava segunda feira na 

reunião das comissões. O Presidente concede o pedido de visto do vereador Luiz 

Henrique. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem aos visitantes e a Deus 

por mais esta sessão. O vereador Luiz Gomes diz querer parabenizar o pessoal da saúde 

que fizeram, organizaram a semana da enfermagem, semana passada de quatorze a 

dezoito e foi um sucesso, o tema era, o nosso olhar se volta as pessoas que dedicam suas 

vidas as nossas, então parabenizar as agentes de saúde, os motoristas, os funcionários do 

posto de saúde e em especial a Cirene, a Graci e o Vanderlei que foram os mentores 

desse projeto e até agradecer ao Presidente porque foi na sexta-feira representar ele e foi 

maravilhoso o encerramento, tinha uma palestra com o Beto Bom Dia de Lages, era 

uma palestra de motivação, foi muito bom, tanto que o prefeito já deixou agendado para 

o ano que vem para dar continuidade a segunda semana da enfermagem. A vereadora 

Claudia diz também querer parabenizar a equipe da saúde, já tinha comentado sobre o  



 

 

 

evento na semana passada acompanhou pelas mídias, conversou com algumas pessoas 

que realmente valeu a pena, foi um evento que trouxe uma movimentação também para 

Piratuba e foi interessante. A realização de eventos no centro de eventos é um turismo 

interessante para Piratuba, é um turismo de eventos, uma estrutura que oferece 

condições para eventos de grande porte, pequeno porte de médio porte, então quanto 

mais puder se aproveitar dessa estrutura para poder movimentar nossa cidade é 

importante, ainda assim é importante que haja a divulgação dos eventos e quem sabe até 

uma divulgação por parte do centro de eventos ou da prefeitura de quais são os eventos 

que geram renda para o centro de eventos, quais são os que geram aluguel, como é que 

há essa movimentação financeira do centro de eventos, porque é um espaço grande e ele 

é mantido pelo poder público, mas essas atividades ajudam a manter também o centro 

de eventos, então deixa aqui como sugestão, quem sabe aí depois também da passagem 

do Caipiratuba que vão ser vários eventos aí, que houvesse uma divulgação de quais 

foram os eventos que foram realizados, qual foi a renda que o município conseguiu 

arrecadar com a utilização desses espaços, com os aluguéis, com as taxas de limpezas, 

qual os eventos que foram realizados, qual foi a renda que o município conseguiu 

arrecadar com a utilização desses espaços, porque acontecem eventos oficiais, eventos 

públicos, mas também acontecem eventos particulares, aqueles que aquela lei disciplina, 

é interessante se houver essa divulgação, fortalece mais ainda a transparência das ações 

que acontecem lá, já que também é um bem público, um imóvel público e em relação a 

isso gostaria de deixar um pedido de ofício para o setor de transito do município para 

que organizasse a questão de estacionamento naquela redondeza do centro de eventos, 

tem uma rua, logo que passa do Passinho, e entra a direita, só não vai recordar o nome 

da rua agora, mas não só essa, mas outras ruas ali na redondeza que elas não tem 

calçada para que as pessoas possam circular e há uma circulação grande de turistas, que 

vem, que alugam as casas, que ficam por ali e se pudesse o setor de transito fazer um 

levantamento de quais ruas naquela região ali precisariam de calçada para passagem dos 

pedestres e também a própria sinalização de estacionamento em algumas delas, porque 

quando os eventos grandes acontecem, a falta de estacionamento ou pelo menos a 

organização do estacionamento naquela redondeza ela acaba deixando o transito um 

pouco trucado, então é um pedido que deixa. O vereador Alcides diz que foi cobrado 

nesse final de semana e na verdade não teve tempo de ir ver, teve que ir a Chapecó 

porque tinha médico, diz que o cemitério nosso está bastante sujo, mato, então gostaria 

que o setor competente desse uma averiguada lá, porque diz que está bastante feio, o 

mato está tomando conta, então agora que é inverno teria que dar uma conservada. 

Também queria agradecer, porque quando tem coisa errada a gente tem que criticar e 

cobrar, mas quando aconteça algo de bom, tem que falar o que foi bom, andaram 

arrumando o bairro lá em cima, o Presidente nosso pode contar que ficou bonito, então 

aquilo que é bom a gente tem que falar que ficou bom, seus agradecimentos então em  



 

 

 

nome do pessoal do bairro. A vereadora Marli diz que deixou uma cópia em cima de 

cada mesa dos vereadores, porque quando veio aquele projeto da digital, que mudou o 

projeto aqui de Piratuba, no projeto dizia que esse projeto que tinha antes, Piratuba 

Digital era um projeto que não era legal, era um projeto ilegal, então deixou aqui e quer 

que os nobres vereadores leiam com atenção para ver que aqui explica tudo certinho, 

porque naquele dia falou para todos que ia provar como era legal e hoje trouxe a cópia 

para todos dar uma olhada e ver que não estava mentindo na hora que falou. Sobre o 

cemitério realmente vereador Alcides está péssimo, a grama está tomando conta até dos 

túmulos lá, está abandonado aquilo lá, no ano passado fez uma indicação e até pediu 

para eles por um zelador lá, mas até hoje não colocaram zelador nenhum lá, está 

abandonado, nunca ficou assim tão abandonado como se encontra hoje, pedir para a 

administração que toma as providências, que coloque um zelador, sempre teve porque 

agora não tem. O Presidente também agradece a presença de todos 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 22 de Maio de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva        Evelásio A. Vieira   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


