
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.250  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 DE MAIO DE 2.018. 

 

 

Aos vinte e nove 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 22/05/2.018. 

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. DE DIVERSOS: Convite para 

Assembleia Geral da AVAUC. DO LEGISLATIVO: Emenda Modificativa ao Projeto 

de Lei Ordinária Nº 24, de 14 de maio de 2.018 – Disciplina sobre o estacionamento de 

ônibus, micro-ônibus, motorhomes, trailers, caminhões e carretas, revoga lei e dá outras 

providências. ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente solicita a assessora que 

faça a leitura da Ata dos Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis 

e Veto do Projeto de Lei Nº 025/2.018 – Autoriza proceder doação de bens móveis que 

especifica e dá outras providências. Após a leitura o Presidente coloca o projeto em 

discussão. Não havendo 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 que hoje é o ultimo dia da vereadora Sandra aqui na câmara, sessenta dias de 

trabalho que ela esteve junto nessa casa, foi bom trabalhar com a vereadora e espera que 

retorne a essa casa e também quer falar do baile das rainhas do agricultor que teve no 

sábado a noite e para quem participou foi muito bom, das vezes que participou nunca 

tinha visto uma disputa tão parelha, que deu até empate, a segunda princesa, candidata 

de Zonalta empatou com São José e daí ficou a de São José por mais idade, era o 

regulamento, aonde que do quarto lugar para o primeiro foi apenas a diferença de dois 

pontos, então foi acirrada e também falar hoje do manifesto, do tratoraço que foi feito 

aqui em Piratuba, tem que parabenizar quem organizou, não houve nada de política, 

todo mundo participou junto, foi bonito, porque nunca tinha visto acontecer isso, de 

ambas as partes estarem trabalhando em prol de uma coisa só e dizer que o nosso povo 

tem muita força e poder, a gente não sabe, foi feito de emergência e foi bonito, não sabe 

quantos participantes, mas se o nosso povo resolver ir para a rua de verdade acha que o 

governo não sabe com quem está brincando, então parabenizar a organização desse 

evento. A vereadora Claudia diz que gostaria também de comentar sobre o evento de  



 

 

 

hoje a tarde, sobre o tratoraço, realmente como o vereador Luiz falou foi um momento 

para unir a população, para unir cidadãos, não eram políticos, não eram pessoas com 

interesses específicos, era a cidadania Brasileira colocada acima de tudo, acha que foi 

um momento importantíssimo para realmente mostrar a força que o povo tem, a 

capacidade que o povo tem de se organizar e de se juntar em prol de algo que seja bom 

para todos, acha que foi importante sim para que Piratuba mostrasse esse apoio na greve 

dos caminhoneiros, ela começou com uma categoria, mas era uma categoria que estava 

buscando não somente para eles, mas para a população como um todo, para que a 

população também mostrasse essa contrapartida e foi realmente um evento de sucesso e 

os rapazes que tiveram a iniciativa, que buscaram reunir esse pessoal, merecem os 

parabéns, porque exercer a cidadania é muito além de só reclamar, mas ela é também 

especialmente quando a população luta por aquilo que é melhor para ela, e a população 

se junta e hoje a tarde foi um exemplo importantíssimo e foi um exemplo 

importantíssimo também para que a gente pensasse um pouquinho no que é o estado 

democrático de direito, nós só pudemos fazer essa manifestação hoje a tarde aqui na 

cidade e em muitos outros lugares onde fizeram porque nós vivemos uma democracia, 

se nós vivemos um estado de intervenção militar ou de ditadura, nós nem ia poder 

protestar, então o direito ao protesto, nós temos ele porque vivemos numa democracia e 

me preocupa muito quando no meio das manifestações, não aqui pessoalmente, mas a 

gente pode acompanhar nos meios de comunicação, e das mídias sociais do que s 

posicionam e muitas pessoas se posicionam a favor de intervenção militar, como se 

fosse esse o único jeito de salvar o Brasil dos problemas que ele vem enfrentando e criar 

o caos pode ser uma forma de levar as pessoas a pensar que uma coisa menos ruim é 

melhor, porque se está tão ruim, parece que uma coisa menos ruim, mas que não deixa 

de ser ruim, e vê que a população brasileira conquistou através da democracia, através 

da constituição direitos que não podem ser perdidos e principalmente pedidos pela 

própria população que esses direitos não existam mais, mas acredita que muito disso 

vem da falta de informação ou as vezes até pessoas de má fé que repassam informações 

que não são verdadeiras, há muitas informações falsas circulando nos meios de 

comunicação, há muita tendência nos próprios jornais nos canais de televisão, a 

manipulação através da mídia é facilmente feita e ela é dominada essa pratica por 

muitos canais e tal, então que a gente tenha esse discernimento, nós estamos lutando 

para a melhoria do Brasil, para a melhoria das condições da população, pela melhoria 

das condições de trabalho para todos os caminhoneiros e para um Brasil como um todo, 

mas não lutamos para que o direito de protestar seja impedido por um governo, pelo que 

as pessoas pedem pela intervenção militar, então só queria deixar essa opinião 

registrada para que a gente não confunda, nós estamos lutando por uma coisa, pela 

nossa democracia, pela nossa liberdade, pela melhoria das nossas condições de vida, 

mas que a intervenção militar é uma outra questão, que não deve ser misturada com a  



 

 

 

busca da melhoria das condições de vida. A vereador Marli diz querer falar um pouco, 

que no dia dezesseis de maio estiveram em três vereadores do PMDB, da bancada, a 

Claudinha não foi porque ela tinha compromisso com a escola, aonde foram e sentaram 

com o senhor Paulo França que é o secretário do estado de infraestrutura para 

conseguirem, aproveitando que cansaram de ir a Florianópolis pedir e já teve reuniões 

que fizeram aqui com o governo que tinha antes e nunca tiveram êxito nenhum, 

aproveitar então agora que o partido nosso representa, pois hoje está o Pinho Moreira no 

lugar do abençoado que só mentiu para nós, para ver se conseguem incluir no Plano 

Rodoviário Estadual, porque esse asfalto todos sabem que eles colocaram no Plano 

rodoviário, depois tiraram, o próprio Colombo tirou e para construir alguma coisa é 

obrigado estar no plano rodoviário para se fazer um orçamento para os próximos anos, 

não vai dizer que isso vai ser feito nem hoje, nem amanhã, ou daqui um ano ou dois 

anos, mas esperam que tenham êxito nessa viagem que fizeram para que consigam, 

porque pelo menos tentaram e sentiram firmeza conversando com esse Paulo França, 

uma pessoa bem ciente das coisas, ele conhece Piratuba e até disse que viria aqui dar 

mais uma olhada porque o que dependesse dele ele irá dar uma mão, vai ajudar, então 

espera que Deus abençoe e que consigam, porque todos sabem que se não estiver no 

estado ou o estado ajudar, o município não tem condições, isso qualquer um sabe, então 

vamos esperar para ver o que acontece, pelo menos tentar, tentaram mais uma vez e 

também quer parabenizar as pessoas que hoje fizeram esse manifesto porque hoje de 

tarde até falou para seu marido desligar a televisão porque ver nos hospitais faltando 

remédios, aquelas pessoas fazendo hemodiálise, não tem ne água direito para fazer, é 

um caos, os pintinhos morrendo, eles matando os pintinhos, não tem aula para as 

crianças, a gente se preocupa, aqui em Piratuba até que está tudo controlado, mas vai 

nos outros estados para ver, pedir então para que Deus abençoe, que coloque a mão em 

cima da cabeça desses representantes para que tudo se resolva, para que tudo volte ao 

normal, porque não é só nós que sofremos, nós estamos sofrendo aqui mas não é tanto, 

pensa nas pessoas ali para cima, jogando leite fora e aqui em Piratuba também já 

começaram, lá no seu irmão já faz dois dias que não foram recolher o leite, chega o dia 

de pagar a ração, é obrigado a pagar e jogando fora as coisas, vai tirar o dinheiro da 

onde, nunca foi a favor de greve, é uma coisa que não deveria nem existir, porque umas 

pessoas resolvem as coisas e outras vão lá e enchem a cabeça, até estava escutando hoje 

porque a maioria dos caminhoneiros estão desistindo, mas tem outras pessoas por trás, 

então acha muito feia essas coisas, vamos pedir para que Deus ilumine e dê tudo certo, 

que amanhã ou depois termine. A vereadora Sandra agradece aos vereadores por terem 

lhe recebido muito bem nesses dois meses, dizer que foi uma experiência muito bacana 

e desejar para aqueles que continuam aqui, com o Jhonny voltando que faça um bom 

mandato pelo melhor da nossa cidade de Piratuba e dizer que vai vir nas sessões assistir, 

pois pegou gosto pelas coisas, e desejar a todos que sejam muito felizes nas suas  



 

 

 

 

carreiras. O vereador Evelásio diz querer falar que esse manifesto, é claro que ninguém 

gostaria de estar fazendo isso, como a vereadora Marli colocou isso acaba prejudicando 

algumas coisas, mas a gente vê que o povo brasileiro chegou no seu limite, o povo não 

está mais aguentando tanta corrupção, o povo não está mais aguentando tanta falta de 

valorização de quem trabalha, ninguém mais suporta pagar tanto imposto e não ter 

retorno, por isso que o povo está saindo as ruas e não estão pedindo a intervenção 

militar, estão pedindo para que esses políticos, governantes do país tenham mias 

conscientização do que estão fazendo, que deem valor para quem trabalha, que ajudem a 

população, que ajudem quem precisa, quem necessita, não só tapar o sol com a peneira, 

só valorizar quem está lá em cima de gravata no ar condicionado, o povo que sofre 

chega num limite, o povo está chegando no limite deles, ninguém mais suporta e a única 

coisa que eles podem fazer é esses manifestos para eles se tocarem que alguma mudança 

tem que ter, então esperamos que isso sirva de exemplo e quem está no poder olhe para 

baixo com um pouco de mais valor, com um pouco de mais atenção e tomem umas 

decisões melhor. Também continuando um pouco daquilo que a vereadora Marli 

comentou da viagem dos vereadores até Florianópolis em reunião que tiveram com o 

seu Paulo França, também levaram a conhecimento dessa rodovia que liga Piratuba a 

Capinzal, onde também fez um pedido especial para eles tomarem providência naquela 

curva de Linha Serraria que é uma curva que ocasiona bastante acidentes, até fez uma 

solicitação para a polícia rodoviária que encaminhasse um relatório de acidentes que já 

aconteceu naquela região, então tem em mãos, e só nos últimos dois anos deu oito 

acidentes, sendo três cm vitimas fatais, então levou a conhecimento deles para eles 

saberem que quando eles tomarem uma providência em relação aquele asfalto que já 

façam uma melhoria naquela região para evitar que continue acontecendo acidentes e 

pessoas venham a perder a vida, esperamos que eles tomem uma decisão, a gente sabe 

que não é de hoje para amanhã, a  gente sabe que a situação do estado não é muito boa, 

mas vamos torcer que mais cedo ou mais tarde eles venham atender a nossa região e nos 

venhamos a ser privilegiados com essas melhorias. Tem que falara também sobre um 

assunto que é um pouco desagradável, mas foi procurado por várias pessoas, inclusive 

no seu caso também não é diferente, nós já estamos em final de maio, já estamos quase 

em junho e a semente de aveia e azevem que foi licitada pela prefeitura para ajudar os 

agricultores ainda não foi entregue para todo mundo, não está aqui para criticar o 

secretário, nem quem faz a entrega, mas acha que tem que ser tomada uma providência, 

esse incentivo tem que vir na época certa porque os agricultores nessa época já tinham 

que estar com as vacas em cima do pasto, comentava com os vereadores esses dias, 

olhando uma pastagem onde a aveia já estava assementada e colocava que aqui nem 

plantaram ainda, estão esperando ser entregue ainda, então para quem conhece um  



 

 

 

pouco de agricultura sabe que se plantarem em junho e tudo correr bem para daqui a 

quarenta dias começarem a soltar as vacas no pasto, aí vão para metade de julho e 

quando é fim de agosto, começo de setembro é preciso lavrar as lavouras, pode secar, 

plantar o milho para fazer silagem, então vai dar um intervalo de um mês e pouco, não 

vai chegar a dois meses de pastagem, isso é ruim porque acaba interferindo na 

produção, claro que tem pessoas que tem condições, que podem comprar a semente 

particular, já está plantado e já estão com as vacas em cima, no seu caso tem pastagem 

que faz mais de quarenta dias que as vacas estão em cima, mas tem aqueles agricultores 

que dependem dessa semente de aveia e de azevem para plantar e infelizmente aí estão 

com as lavouras vazias esperando que seja entregue essa semente, então quer fazer um 

pedido para o secretário de agricultura que tome providências, que termine essa entrega 

o quanto antes para que seja plantada e dê lucro para o nosso município. O vereador 

Luiz Henrique diz também querer parabenizar a população do nosso município que se 

uniu hoje a tarde no manifesto, que uniu forças para lutar por uma única causa, que é 

buscando melhorias para o nosso país, parabenizar os organizadores do manifesto, que 

tomaram a frente, agricultores, comerciantes, também a imprensa, tem seu apoio, pois 

tem muito valor e comentar aqui que a gente, a população, não tem como pagar um 

furo, de roubo ou de roubos milionários, desvios de dinheiros de um grupo pequeno de 

empresários que fizeram todo o rolo através de partidos políticos e políticos da mais alta 

corte, que deveriam ser exemplos para todos nós, então nós não podemos pagar o pato, 

a população tem que ir para a rua e pedir mudança, o nosso Brasil necessita de ordem e 

progresso, então nós temos que seguir nessa linha e batalhar todos juntos. Também quer 

deixar convocada as comissões para segunda-feira, às 8:30 horas. 

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 29 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  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


