
 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.208  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE JUNHO DE 2.017. 

 

 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 18 horas reuniram-se 

os Senhores Vereadores na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Piratuba/SC 

sob caráter ordinário, sob a Presidência da Vereadora Sra. Mareci Stempcosqui. Esta 

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 a presidente 

solicita a assessora que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 16/06/2.017. 

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 a Presidente solicita à 

assessora que faça a leitura das correspondências. DE DIVERSOS: Convite para o 

Seminário sobre Eletrificação Rural – desafios Urgentes, Convite para o Fórum Sul 

Americano de Meio Ambiente – Ecopolítica. DO EXECUTIVO: Ofício 197/2.017 –  

Encaminha Leis 1.405/2.017, Lei 1.406/2.017 e Lei 1.407/2.017, Ofício Nº 198/2.017 –

Encaminha Balancetes Mês de Maio de 2.017, Ofício Nº 201/2.017 – sobre o Projeto de 

Lei que Ratifica o Protocolo de Intenções e Autoriza o Ingresso do Município de 

Piratuba no Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA e dá outras 

providências, Mensagem Nº 30/2.017 – do Projeto de Lei Nº 28/2.017 - Ratifica o 

Protocolo de Intenções e Autoriza o Ingresso do Município de Piratuba no Consórcio 

Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA e dá outras providências, Mensagem Nº 

31/2.017 – do Projeto de Lei Nº 29/2.017 – Abre crédito suplementar por conta de 

anulação parcial ou total de dotação orçamentária do orçamento vigente no valor de R$ 

440.00,00, Mensagem Nº 32/2.017 – do Projeto de Lei Nº 30/2.017 – Abre crédito 

suplementar por conta de anulação parcial ou total de dotação orçamentária do 

orçamento vigente no valor de R$ 200.000,00 no Fundo Municipal de Saúde de 

Piratuba, Mensagem Nº 33/2.017 – do Projeto de Lei Nº 31/2.017 – Acresce 

dispositivos à Lei nº 770, de 11 de novembro de 2.005, que dispõe sobre o abate de 

animais, produtos de origem animal e produtos de origem vegetal, destinados ao 

consumo humano, no Município de Piratuba. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 

58/2.017 – Solicita cascalhamento na entrada da Propriedade de Alvicio Petter e 

Limpeza aos arredores de Guarita. – da vereadora Marli Buselato, Indicação Nº 

59/2.017 – Solicita Construção de uma quadra Poliesportiva ou uma Quadra para Jogos 

de Basquetebol. – do vereador Luiz Henrique da Silva, Indicação Nº 60/2.017 – Solicita  



 

 

 

Construção de uma Praça e Banheiro Público em Terreno na esquina entre as Ruas 

Ceará e Itapema, próximo a área do balneário. – da vereadora Claudia A. P. Jung.  

ORDEM DO DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 

58/2.017 – da vereadora Marli Buselato. A vereadora Marli pede a colaboração dos 

colegas vereadores, pois lá na propriedade do senhor Alvicio Petter foi feito um bueiro e 

ficou o barro, lá já é um lugar meio úmido, então não sobe mais os carros e a mulher 

dele é bastante doente, de vez em quando tem que trazer na saúde, então pede a 

colaboração para que o município faça esse cascalhamento, porque com meia caçamba 

de cascalho já está de bom tamanho e na divisa do seu João Marques, para o lado de 

cima da rua, tem umas dez, doze crianças que esperam o ônibus e para o lado de cima 

da rua não tem como as crianças irem até a guarita para pegar o ônibus escolar, mato 

tomou conta e está muito perigoso, tem aqueles caminhões de ração que vem a toda e as 

mães tem que levar as crianças até a guarita, então teria que roçar, fazer alguma coisa, já 

que um passeio não pode ser feito, porque lá é estadual, mas então pelo menos roçar e 

deixar limpo, então pede a colaboração dos colegas vereadores. O vereador Alcides diz 

achar importante, até no ano passado falou com o ex prefeito para arrumar o 

acostamento para lá da ponte, porque é um problema muito sério, porque tem umas 

crianças que vem lá do outro lado para pegar o ônibus, mas torcem que a administração 

vá lá arrumar, vá lá fazer uma roçada, porque o estado nem sequer foi colocar redutor de 

velocidade naquele trecho, então vamos resolver que a administração resolva essa 

situação porque o estado não vai fazer nada, pode matar um ali que eles não vão 

resolver o problema, não resolveram da curva e ali a resposta veio bem clara que não 

tem como fazer, eles não querem, então tomara que façam e é favorável com certeza. 

Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a indicação em votação a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 

59/2.017 – do vereador Luiz Henrique da Silva. O vereador Luiz Henrique diz 

primeiramente querer agradecer a presença dos amigos adeptos aos jogos de basquete 

que vieram apoiar a indicação, pede apoio aos nobres colegas vereadores, para que  

Executivo pudesse realizar essa obra, fizesse essa quadra, uma quadra poliesportiva 

como tem na indicação, essa quadra pode ser usada tanto para prática de basquete, 

futsal, vôlei e conversando com os amigos até eles apresentaram uma área daquela 

quadra que infelizmente está abandonada, aquela quadra que está situada na travessa 

Carolina que liga com a Avenida Frederico Laske e com a Rua Teobaldo Hepp, acha 

que é um grande incentivo para atividades físicas e muito importante também para 

incentivar os jovens e como fala na indicação os amigos vinham ocupando a quadra do 

Colégio Carlos Chagas, mas era só um dia que era liberado, então todos não 

conseguiam frequentar e a quadra que era utilizada não proporcionava as devidas 

condições de tabelas e cestas que é necessário para a prática, então algumas vezes eles 

ocuparam uma quadra no Ipira, mas também foram proibidos, não sabe o motivo, então  



 

 

 

pede o apoio, até colocou uma folha na mesa dos vereadores com cinquenta e nove 

assinaturas para ter mais força e irá encaminhar a cópia original junto com a indicação 

para ver se o executivo pode dar uma força e ajudar, é muito importante para o nosso 

município e pede novamente o apoio aos colegas. O vereador Luiz Gomes diz ser 

favorável e poderia até acrescentar nessa indicação para levarem água e inclusive 

fazerem banheiro, até na administração esteve pedindo, porque não adianta levar lá e 

eles vão treinar, não tem água para se lavar após, não tem banheiro para usar, aí não tem 

como usar, então pode até acrescentar, como sugestão sua, mas é favorável. Essa quadra 

na verdade está abandonada e se pode ser utilizada dessa outra forma, a administração 

tem que fazer. O vereador Luiz Henrique diz que não sabe se tem como acrescentar na 

indicação. O vereador Jhonatan diz concordar com o vereador Luiz também de levar a 

quadra de dar essa possibilidade de estar praticando os esportes, mas também estar 

dando uma condição um pouco mais de estrutura para poder estar utilizando lá, numa 

dessas eles fazerem só a quadra e não por uma iluminação já perde metade da utilidade 

dela, porque a maioria trabalha durante o dia e quer estar praticando esporte durante a 

noite, se não vai ficar só para os finais de semana, então também quer parabenizar o 

vereador Luiz Henrique, porque é uma indicação muito importante, vem dar uma opção 

a mais de lazer para o pessoal que mora na região do balneário principalmente, mesmo 

sabendo que via ser utilizada por pessoas de todo município, mas trazer um pouco mais 

de lazer, uma vez que a única quadra que tinha era a quadra lá das termas e foi 

desmanchada, pela pouca utilização que tinha na época, mas dada a condição que ela se 

encontrava também e é triste a gente ver a condição que essa quadra de areia se encontra 

hoje, então acredita que com uma quadra poliesportiva vai ser muito mais utilizada e vai 

dar para aproveitar alguma coisinha que já estava nessa outra quadra. A vereadora Marli 

diz ser favorável porque até na administração passada tinha pedido para o prefeito, 

porque eles iam fazer lá no parque de exposição uma quadra de areia, com quadra de 

tênis, então sugeriu para o prefeito, que tinha uma piazada de Piratuba que estava indo 

para Capinzal treinar, aí gastavam gasolina e ainda pagar o horário lá, aí ele disse que ia 

fazer, mas acabou ficando sem, mas é favorável porque nós temos que incentivar a 

nossa juventude para deixar a nossa juventude ficar aqui no nosso município, não sai 

para outros municípios, então acha uma coisa de grande importância e depois que tiver 

pronto aí pedem para colocar a luz e água, mas o vereador está de parabéns e é 

favorável. O vereador Alcides diz também ser favorável, tudo que vem para a juventude 

é bem vindo, porque hoje a nossa juventude não tem opção em Piratuba, não tem, 

porque nos domingos a gente sai e vê, a gente não tem uma quadra no nosso município 

a não ser a do Amélia, o Ginásio de Esportes, que no domingo estão fechados, é 

complicado isso aí, a Associação fechada, então nós não temos, é de grande importância 

e até fez indicação no passado para fazer umas áreas verdes nos bairros, porque vê no 

bairro onde mora, tem bastante crianças e eles não tem onde brincar, aí vivem na rua, aí  



 

 

 

chutam a bola dentro das áreas dos outros, até o Sueliton está aí e não deixa o vereador 

mentir, então é muito importante, essa é importante porque é um bairro grande, agora 

nos bairros pequenos deveria ter umas áreas verdes com uma quadra nem que fosse de 

areia ou gramado para a criançada se reunir, porque vá aonde, se perder, vão pegar outro 

rumo? Então é importante o esporte, é a coisa mais importante que tem, depois da sala 

de aula é o esporte, tomara que saia essa quadra e outras saiam também nas áreas verdes 

em outros bairros. A vereadora Marli diz querer somente comentar que é uma pena que 

não se pode fazer ali na Companhia Hidromineral, porque o município não pode 

construir na área da Companhia, porque ali seria um lugar apropriado também para isso. 

Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a indicação em votação a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão a Indicação 

Nº 60/2.017 – da vereadora Claudia Jung. A vereadora Claudia diz que acabaram de 

falar de espaços para recreação, para lazer, para esporte, e traz aqui também uma 

sugestão de aproveitamento de uma área que não tem dono, uma área devoluta, uma 

área que sobrou das medições dos terrenos arredores e está numa área nobre e que 

poderia trazer também um espaço para essa questão do banheiro público, de uma 

pracinha, talvez um parquinho para recreação de crianças, bancos, árvores, um espaço 

sombreado, bem iluminado, que também poderia ser utilizado pelos moradores, pelos 

turistas que fazem sua caminhada nos finais de tarde. É uma área que fica lá pertinho da 

lotérica, entre a Rua Ceará e a Rua Itapema, é bem na esquina entre essas ruas, tem um 

pedacinho de terra ali que tem mais ou menos uns duzentos metros quadrados e é uma 

área que por um levantamento topográfico feito pela AMAUC, está ocioso, ele é uma 

área devoluta, uma área que pode ser pedida pelo município em formato de terreno de 

utilidade pública considerando que não há matricula, ninguém paga imposto daquela 

ocupação, porque ele não faz parte de nenhuma das escrituras dos lotes ali ao redor e é 

um pedacinho num ponto em que a circulação de turistas é muito grande, a própria 

circulação de moradores por aquela região ali também é grande e nós aqui em outra 

ocasião já falamos sobre a importância de banheiros públicos em alguns pontos 

próximos as lojas do balneário por causa da circulação dos turistas no comércio, sem ter 

um lugar para descansar, inclusive para poder sentar, até para tomar um chimarrão no 

final de tarde e esse espaço poderia ser utilizado dessa forma, não seria um custo alto de 

investimento, mas que traria mais um espaço de lazer, de descanso, um espaço onde as 

pessoas pudessem sentar, pudessem descansar e pudessem usar também o banheiro 

público, pois tendo água e um banheiro público muitas pessoas que fazem caminhada 

poderiam ter um espaço também para descanso e considerando próximo ao comércio 

um banheiro público seria o ideal para desafogar essa necessidade que surge quando as 

pessoas estão passeando, fazendo suas compras, então sugere que o município decrete 

aquele terreno de utilidade pública e em seguida faça um estudo do tamanho, das 

medidas corretas da extensão correta e desenvolva um projeto de arborização, de  



 

 

 

iluminação, até anotou na indicação que ele tem que ser um lugar bonito, agradável e 

bem iluminado, porque a noite espaços assim que não forem bem iluminados ou não 

estiverem seguros podem se transformar em espaços que vão ser vandalizados, aí bem 

iluminados vão ter com certeza vão ser seguros, então pede a colaboração de todos os 

colegas no sentido de aprovar essa indicação e que o executivo nos atenda e comece por 

declarando o terreno de utilidade pública e em seguida dê o melhor destino para ele, 

uma sugestão seria essa, mas é possível ainda que outras possibilidades o município 

venha a perceber, pois é uma área nobre, uma localização muito boa. O vereador 

Evelásio diz concordar com a vereadora, acha que é de suma importância fazer uns 

banheiros nessa região ali perto do balneário, já haviam comentando em relação a isso, 

há também muita procura das pessoas em relação, porque muitas pessoas procuram 

banheiro público e nós temos aqui na avenida só do lado do mercado da Preta e como a 

avenida se estende muito lá também é de suma importância que se tenha um lugar para 

esse fim. Já esteve em outras cidades aonde que chega e se tem opção, ou mesmo 

viajando é só parar que tem opção, então ali com uma pracinha que seja bem 

apresentável, bem bonita, bem iluminada e vai servir para outras coisas, estando bem 

caprichada para as pessoas sentarem numa sombra tomar um chimarrão, é de suma 

importância. Foi bem colocada essa indicação pela vereadora Claudia, está de parabéns. 

O vereador Jhonatan diz que trabalhou a vida inteira no comércio lá no balneário e sabe 

a dificuldade que é essa questão do banheiro público, é fundamental, é uma 

reivindicação muito antiga, o pessoal realmente tem uma necessidade enorme, é uma 

necessidade no balneário também ter uma espécie de pracinha para estar sentando no 

final da tarde e tomar um chimarrão ou mesmo no domingo de tarde, pois lá no 

balneário além do pessoal não ter muito hábito, na praça do balneário ela não tem tanta 

sombra assim, mas acha que ali ficaria bonito, a única questão que tem que ver bem 

certo, porque se não se engana quando foi feito o asfalto ali, teve uma parte do terreno 

dos confrontantes, se até aonde tem conhecimento tem um acordo verbal daquela época 

que aquela pracinha ia ser dada em compensação a essa parte tirada para o asfalto, mas 

como não tem nada assinado, acredita que é uma coisa de interesse público, é 

importantíssimo, é a favor e a vereadora está de parabéns pela indicação. A vereadora 

Claudia diz que pensando nessa situação, porque não estava a par dessa situação, 

poderia até solicitar que vá a indicação, mas vá também um ofício pedindo para que o 

município mande informações sobre de como está esse loteamento desse terreno ali, se 

esta área continua lá a disposição, e que pode vir para o município. O vereador Luiz 

Henrique diz que mora próximo a essa área então pode informar que a área está vaga, 

mas a informação que teve também é que aquela área não pertence nem para o 

município, e nem uma pessoa particular, então é importante a indicação para 

regularizar, fazer uma praça e a questão do banheiro público é totalmente importante, é 

uma das maiores cobranças que já recebeu também. A vereadora Claudia diz que  



 

 

 

prefeito decretando ele de utilidade pública, por ser uma área que não tem nenhuma 

propriedade, pode ser requerido antes que vá ficando lá, é uma área nobre, é um espaço 

que pode ser utilizado. O vereador Alcides diz achar que tem que declarar de utilidade 

pública, até porque se deixar assim, mesmo que não se construa nada, mas amanhã ou 

depois alguém constrói lá em cima aí não tem mais como tirar, então o primeiro passo é 

desapropriar e é favorável a indicação, com certeza isso tudo vem para atender as 

necessidades do nosso município, mas todos os prefeitos, tanto aqui, como o de Ipira, 

em qualquer outra cidade tem uma grande dificuldade quando se fala em banheiro 

público, vamos colocar um banheiro público lá no balneário, tem que ter alguém para 

cuidar, vamos colocar um lá na quadra, vai ter que ter alguém para cuidar, então a 

grande dificuldade das administrações é isso aí, porque fazer um banheiro público é 

bem fácil, com mil reais, dois mil faz, mas e cuidar? Fazer e deixar lá não adianta, então 

tomara que saia, mas é um compromisso muito grande, fazer um lá no balneário vai ter 

que ter um funcionário para cuidar, se fazer uma na pracinha que a vereadora está 

falando vai ter que ter alguém para cuidar, porque não adianta fazer e deixar com a 

porta chaveada, e deixar aberto sabe como é, vai um de nós tudo bem, mas de repente 

vai um bando arrebenta uma porta, faz as necessidades fora do vaso e daí, quem é que 

limpa, então a grande preocupação de qualquer administração é a manutenção, mas é 

favorável com certeza, tomara que saia. A vereadora Claudia diz que haviam discutido 

essa questão do parque já outra vez, a construção de banheiros públicos lá também, dá 

importância da manutenção, então são todos investimentos públicos que na hora que se 

constrói talvez o custo não é tão alto ou é, dependendo da obra, mas que a devida 

manutenção é que vai dar a vida útil e realmente a utilização real desse espaço, então 

que também venha vinculado a isso essa preocupação com a manutenção. O vereador 

Alcides diz que em qualquer cidade que a gente vai e tem algum banheiro público tem 

alguém atendendo, o dia todo ali plantado para manter limpo e manter a ordem, então já 

pensou nós colocar quatro, cinco banheiro aqui, tem que ter quatro, cinco funcionário 

para atender, então é uma preocupação muito grande. O vereador Evelásio diz que de 

repente um funcionário daria conta também, dá para fazer um rodizio. A vereadora 

Marli diz que é a mesma coisa aqui na praça ferroviária onde que tem as crianças 

brincando e não tem um banheiro, quando as crianças querem ir no banheiro tem que ir 

lá do lado do mercado da Preta, foi o que o prefeito falou na época que teria que ter uma 

pessoa para cuidar. O vereador Jhonatan diz que numa dessas se voltar a ser modalidade 

de licitação a varreção de rua dá para incluir junto também esse cuidado. Não havendo 

mais nada a discutir a Presidente coloca a indicação em votação a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 

25/2.017 – Abre crédito suplementar por conta de anulação parcial ou total de dotação 

orçamentária do orçamento vigente no valor de R$ 630.000,00. O vereador Alcides diz 

que esse projeto está abrindo um crédito para compra de uniforme para os alunos e para  



 

 

 

a compra do caminhão basculante. Não havendo mais nada a discutir a Presidente 

coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida a Presidente solicita a assessora que faça a leitura das Atas dos Pareceres das 

Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto; Orçamento, Finanças, 

Tributação e Controle de Contas e Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e Meio 

Ambiente do Projeto de Lei Nº 27/2.017 – Dispõe sobre alteração dos Anexos da Lei 

1.046/2.009, de 14 de setembro de 2009, que Cria preços públicos pela utilização a 

título precário e por tempo determinado de espaços físicos e equipamentos do Centro de 

Eventos e prestação de serviços e dá outras providências. Após as leituras a Presidente 

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

diminui os valores das limpezas e dos aluguéis do Centro de Eventos, por mais que 

ainda acha que o valor seja baixa, porque o valor da manutenção do Centro de Eventos é 

um valor alto para quem vai fazer um evento, então acredita que foi usado um meio 

termo, nem tão alto para que não se possa pagar e nem tão baixo que de para qualquer 

reunião de dois, três estarem usando o Centro de Eventos e colocando entre aspas, 

queimando o ponto, então acredita que venha a dar um gás essa questão dos aluguéis do 

Centro de Eventos e a gente sabe que hoje dá um déficit de trezentos mil reais ao ano o 

centro de eventos para o município, mesmo que hoje não consegue imaginar o nosso 

município sem, é muito necessário, várias entidades fazem uso e além dos valores que 

estão na tabela tem as entidades, as associações, os clube de mães, hospital, Apae, etc, 

tem um desconto de trinta por cento do valor do aluguel. A vereadora Claudia diz que 

estava analisando também e achou muito interessante que tenha mais possibilidade de 

eventos no Centro de Eventos e percebeu também que aqueles que se remetem a 

convenções, a encontros dessa maneira eles tiveram redução maior, porque o baile 

continua, mas aqueles que são convenções, que trazem um público que inclusive 

aproveita da hospedagem, que também passa no comércio, que vai nos meios de 

alimentação, eles também estão vinculados a esse tipo de evento, então é muito 

interessante e é bom garantir que essas outras entidades que são de utilidade pública, 

que são sem fins lucrativos, que possam ter ainda essa diminuição, trinta por cento além 

ainda de desconto dessa diminuição que ainda vai ter. E a título de curiosidade gostaria 

de enviar um ofício para o pessoal da Secretaria de Cultura e Eventos, para que eles 

passem para a gente de Janeiro até agora, qual foi o calendário de eventos que foi 

realizado, quantos eventos foram realizados, quais os eventos que foram realizados, para 

terem uma ideia e talvez até a titulo de comparação num futuro, dos valores, que se 

diminuindo os valores das possibilidades de outros eventos acontecerem, então seria 

assim, um pedido de quais foram os eventos que foram realizados até agora e que 

período que eles aconteceram para que possam também acompanhar essa questão e 

deseja que o centro de eventos tenha cada vez mais mobilidade. O vereador Jhonatan 

diz que essa questão das convenções é bem importante porque normalmente não é uma  



 

 

 

convenção de um dia, no mínimo dois dias, geralmente alguma coisa mais longa, um 

exemplo é semana que vem que vai ter um evento dos pastores da Assembleia e a 

cidade fica cheia, movimenta toda economia do município e mesmo sabendo que vai dar 

uma diminuída já para esse evento e fica até constrangido de falar, mas a associação de 

hotéis que vai ter que pagar esse aluguel para conseguir trazer esse evento para cá, então 

a gente vai um pouco na contramão daquilo que deveria ser, porque tem que trazer, 

pagar para eles fazerem o evento, mas a gente num ato de solidariedade ao pessoal da 

Associação dos hotéis, deixar registrado aqui que eles que conseguiram esse evento e 

tem que pagar o aluguel, por mais que talvez tenha embutido em alguma diária, alguma 

coisa assim, de qualquer maneira tem que pagar o aluguel, então com um valor menor 

consegue atrair mais eventos de mesmo nível e na mesma quantidade de pessoas 

envolvidas. O vereador Alcides diz achar que ficou de bom tamanho, pois tem bastante 

despesa lá, se reduzir muito o valor do aluguel também aí financeiramente o município 

vai ter mais despesa do que arrecada, mesmo assim já tem mais despesa do que 

arrecada, então está de bom tamanho. A vereadora Marli diz que se preocupe que o 

centro de eventos, está certo que vai vir bem mais eventos, só que caindo muito aqui 

eles não vão conseguir manter, já não conseguem manter e agora com o preço mais 

baixo e também na parte da limpeza tem que cuidar muito para não encardir tudo aquilo 

lá, porque é uma pena deixar estragar um centro de eventos que nem aquele nosso, tem 

que estar de olho. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para 

sua primeira e única votação o qual foi aprovado por unanimidade. PALAVRA 

LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos visitantes e a Deus por mais 

esta sessão. O vereador Luiz Gomes diz querer fazer um agradecimento, pois quando 

tem que criticar os secretários, criticam, mas quando tem que elogiar, elogiam, e tinha 

um problema de um vizinho que estava sofrendo há alguns dias com a saída da sua 

propriedade, aí até junto com o vereador Luiz Henrique cobraram o Betinho e ele foi lá 

hoje a tarde e fez o serviço, o rapaz lhe passou uma foto e já está resolvido, já está 

conseguindo entrar e sair da garagem com o carro, então quer deixar aqui registrado e 

agradecer ao Betinho. A vereadora Claudia diz que leu essa semana uma matéria sobre 

os atendimentos dos pacientes com câncer no hospital de Chapecó, mas também de uma 

forma em toda Santa Catarina, uma matéria que o Deputado Neodir Saretta mencionava 

em relação a isso, sobre o cumprimento da Lei 12.732/2.012 que ela garante a todo 

paciente diagnosticado com câncer que o atendimento seja iniciado no máximo em 

sessenta dias, até por uma questão da gravidade da doença que precisa ter o tratamento 

logo e alguns municípios, alguns locais estão levantando uma demanda, como o hospital 

de Chapecó a área de oncologia de Chapecó não estivesse conseguindo fazer esse 

atendimento e alguns locais estão enviando essas reclamações, essas queixas aí para que 

a secretaria de estado da saúde tome as providências para que de as condições para que 

o hospital possa fazer esse atendimento, não sabe qual é a situação real de atendimento  



 

 

aqui, dos pacientes de Piratuba, por isso gostaria de solicitar um ofício a secretaria de 

saúde, perguntando para eles se os pacientes diagnosticados piratubenses estão 

conseguindo esse atendimento dentro do prazo legal, dentro do prazo de sessenta dias, 

no caso da gente não conseguir, perceber que isso não está acontecendo vê que é um 

caminho da câmara de vereadores, através de uma moção também fazendo essa 

cobrança, fazendo essa solicitação para o departamento de saúde do estado para que dê 

essa condição, quanto mais nós estivermos presente em relação a isso e fazendo essa 

cobrança, a gente vai estar contribuindo para quem sabe que seja atendida essa 

demanda, tomara que não haja nenhum paciente necessitando de atendimento fora do 

período que a lei prevê, mas mesmo assim gostaria que essa informação viesse da 

secretaria para a gente poder depois verificar depois se é preciso ou não enviar algum 

outro documento, ou solicitar mais alguma outra informação. O vereador Luiz Henrique 

diz querer solicitar a assessora que ela encaminhe um ofício para o nosso executivo 

solicitando informações sobre o caminhão Agrale 13.000, placa MJK 5922, caminhão 

câmara fria que estava sendo utilizado pela Cecaf de Concórdia, um caminhão com 

apenas trinta mil quilômetros e agora ele retornou para o nosso município, veio através 

do governo federal para o nosso município e estava emprestado para Concórdia e agora 

retornou, então queria que eles lhe informassem para que esse caminhão pode ser 

utilizado, se a Copropi não pode utilizar, ou pelos nossos psicultores, ou se esse 

caminhão pode ser utilizado de uma outra maneira, para uma outra atividade, porque é 

um ótimo caminhão e está ali na garagem parado. Também quer comentar a respeito 

que fizeram uma indicação a respeito da Abertura da Temporada, então gostaria de fazer 

uma outra indicação em conjunto com os vereadores que forem favoráveis para que 

mantessem, permanecessem essa festa onde ela sempre foi realizada, que é na cidade, 

no parque termal, no balneário, popularmente no gramadão, pois essa festa é muito 

importante para o município e envolve a questão dos nossos jovens, pois é uma festa 

que todos gostam e que todos frequentam e sem falar da questão econômica que essa 

festa traz para o nosso município, na questão de pousadas, casas, comércios em geral e 

também quer deixar registrado a respeito da viagem que realizou na semana passada 

para Brasilia aonde participaram de uma mobilização em conjunto com a AMUSUH, 

Associação dos Municípios sedes de Usina Hidrelétrica, estão em mobilização, 

visitaram Senadores pedindo apoio para a aprovação PLCC 315/2.019, essa PLC já foi 

aprovada na Câmara dos deputados e está na CCJ para passar para votação, então 

pediram apoio dos Senadores para que aprovem esse projeto para aumentar a renda dos 

royalts da nossa barragem que no momento é de quarenta e cinco por cento, aprovando 

esse projeto passaria de quarenta e cinco por cento para sessenta e cinco por cento, que 

para nós é um valor bem significante para o nosso município, porque seria um recurso 

livre que vai entrar nos caixas do município para o resto da vida, então o recurso 

aumentaria de quarenta a cinquenta mil reais por mês, isso n final do ano gira em torno 

de quatrocentos, quinhentos mil, da para fazer uma grande obra, esse projeto é  



 

 

 

comparado com as cidades que tem sedes de extração de minério, onde tem extração de 

minério é repassado sessenta e cinco por cento para os municípios, então o porque dos 

municípios sedes de usina hidrelétricas não serem repassados sessenta e cinco por cento 

se um impacto de uma barragem é muito maior, no seu ponto de vista, então acha que 

foi de grande importância essa visita e essa mobilização e temos que pedir o apoio de 

várias pessoas para que seja aprovado esse projeto que é muito importante para o nosso 

município. O vereador Evelásio parabeniza o vereador Luiz Henrique pela explanação, 

acha isso muito bom, se conseguir ser aprovado vai trazer muitos benefícios para o 

nosso município e em relação a essa indicação da festa ser no gramadão vai gerar 

polêmica, tem pessoas que são contra, concorda que se for lá para cima vai diminuir 

bastante a população e é uma coisa para se pensar, na sua opinião não tem uma decisão 

definida em relação a isso. A vereadora Marli diz que sobre o que o vereador Luiz 

Henrique falou de Brasilia, também foi junto, onde foram nessa associação da 

AMUSUH, aonde tinha cento e vinte prefeitos aqui do município, de Lagoas, de todos 

os municípios que tem usinas e lagos e achou uma coisa engraçada que não tinha 

nenhum prefeito, nenhum representante de Maximiliano de Almeida e nem de Itá, onde 

também são atingidos e até pela nossa sorte aqui do município, que o Deputado Federal 

Valdir Colatto é o secretário dessa associação onde encontramos um apoio bem grande, 

porque ele vai dar apoio ao nosso município e também visitou alguns Deputados 

Federais e até conseguiu algumas emendas, mas irá falar somente no dia que estiver 

aqui, no dia que estiver com o papel na mão. O vereador Jhonatan diz que essa 

mobilização da AMUSUH foi muito importante mesmo, esteve junto com o vereador 

Luiz Henrique, a vereadora Marli, a Presidente Mari, o Vice-Prefeito Evando numa 

mobilização que foi passado no gabinete de todos os Senadores, foi separado em 

grupos, alguns não foram em tantos, outros foram em mais, mas foi uma mobilização 

importantíssima e tivemos sinalizado o apoio para estar colocando em 

urgência/urgentíssima e direto do CCJ para o plenário do Senado de todos os Senadores 

exceto a Catia Abreu que como essa demanda acaba tirando um pouquinho zero, virgula 

zero dois porcento do orçamento da corrente liquida do estado, ela preferiu conversar 

com o governador do estado dela antes, no resto todos os Senadores foram favoráveis, 

então acredita que a PL seja aprovada equiparando o que é chamado de cefur, que é o 

royalt que acaba atingindo as usinas hidrelétricas ou cefem que é da questão dos royalts 

da mineração, acredita que vai dar um valor aproximado de quatrocentos a quinhentos 

mil reais ao ano e isso da para fazer muita coisa, bastante coisa com esse valor e é um 

valor que vem sem vinculação, é um valor que chega livre nos cofres públicos, é 

importante frizar que a AMUSUH tem representação em vinte estados, são setecentos e 

vinte e sete municípios, então estiveram lá representando Piratuba e alguns municípios, 

como a vereadora Marli colocou estranharam que não foram, como Itá que também é 

um município que tem interesse grande e graça ao esforço e dedicação do Deputado  



 

 

 

Valdir Colatto foi feito esse evento e até é bom que o presidente dessa associação é da 

nossa região, é o prefeito de Abdom Batista o Presidente dessa associação, então tem o 

olhar diferenciado aqui para o sul também. Quer deixar registrado aqui também que 

passaram em todos os Deputados Federais de Santa Catarina, também em grupos e 

tiveram uma recepção muito boa, e o Deputado que tem mais afinidade é o Deputado 

Pedro Uczai e também o Deputado Celso Maldaner que lhes recebeu muito bem no seu 

gabinete e também deixou marcada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça 

para segunda-feira, às 8:30 horas. O vereador Alcides diz querer comentar sobre o que o 

vereador Luiz Henriquue comentou sobre a indicação para que de repente seja feita a 

abertura da temporada no espaço do gramadão. Acha importante e com certeza é 

favorável, mas segundo o prefeito falou, a promotoria está apetando ele e se for a 

promotoria, é uma situação bem delicada, é favorável a indicação. O vereador Altair diz 

querer comentar sobre a Patrulha agrícola que vai ser transferida para a garagem agora 

no final do mês, e isso só vai ter prejuízo para o nosso agricultor porque era uma coisa 

que estava funcionando bem a tempo, há uns nove, dez anos dessa maneira e agora por 

causa de uma denuncias vai ter que ser diferente, então esteve visitando bastante os 

agricultores e eles estão muito revoltados, mas não é culpa do prefeito, é por causa das 

denuncias que teve, agora por lei teve que ser recolhido e para nós agricultores vai ser 

um prejuízo. A Presidente coloca que tem um convite, o Pastor Giovani – Presidente da 

Assembleia de Deus veio hoje a tarde lhe solicitar o uso da palavra, da tribuna, só que 

ele não sabia que câmara tem o seu regimento interno que comanda, então explicou que 

não seria possível, então em nome dele está aqui convidando todos os vereadores para 

abertura oficial com Culto de Bem Vindo no dia três do sete, às 19:30 horas no Centro 

de Eventos e ele até insistiu que todos os vereadores participassem, que valorizassem 

esse evento e como haviam comentado antes no projeto de alteração de valores do 

centro de eventos, então ele pediu que dessem uma atenção especial, se pudessem 

participar, então em nome dele está convidando e durante a semana, de segunda a 

quinta-feira vai ter reunião das nove da manhã às vinte e duas horas e qualquer pessoa 

pode participar, inclusive os vereadores estão quase que convocados para participarem e 

também tem o culto de ordenação de ministros para o encerramento às 12:00 horas na 

quinta-feira. A Presidente também parabeniza o vereador Luiz Gomes pelo seu 

aniversário. 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 Junho de 

2.017. 
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