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Aos quatro dias do mês de julho 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 27/06/2.017. 

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: Ofício Nº 13/2.017 

– da Secretaria de Saúde – Resposta ao Ofício CV/135/2.017, Convite para Festa do 

Agricultor. DO LEGISLATIVO: Moção de Apoio Nº 02/2.017, Indicação Nº 61/2.017 

– Solicita que continue sendo realizada a Abertura da Temporada no Balneário, “ 

Gramadão”. – do vereador Luiz Henrique da Silva, Indicação Nº 62/2.017 – Visa alterar 

a Lei Complementar Nº 075/2.016, de 18 de maio de 2.016, conforme proposta de 

emenda em anexo. – dos vereadores Luiz Henrique da Silva e Evelásio Vieira, 

Indicação Nº 63/2.017 = Solicita que seja ampliada a área do Parque de Exposição, bem 

como ampliação em sua estrutura. – do vereador Altair de Azeredo. ORDEM DO DIA: 

Em seguida a Presidente coloca em discussão a Moção de Apoio Nº 02/2.017. Não 

havendo a discutir a Presidente coloca a Moção em votação a qual foi aprovada por 

unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 61/2.017 – do 

vereador Luiz Henrique da Silva. O vereador Luiz Henrique diz que essa indicação é 

para que a Festa da Abertura da Temporada seja mantida aonde ela sempre foi realizada. 

Na sessão passada o vereador Evelásio até comentou que é uma indicação meia 

polêmica, que vai trazer grandes discussões no município, mas infelizmente nada a 

gente consegue agradar a todos, mas no seu ponto de vista essa festa tem que ser 

mantida dentro da cidade, no gramadão. Quais os motivos que traz é que em uma 

conversa com pessoas levando a festa lá para cima só vai gerar mais problemas, como já 

foi falado aqui como o local não é totalmente adequado para a festa, não está pronto, 

questão de congestionamento no asfalto vai ser enorme e em outras conversas também 

acha que a festa sendo lá em cima, o problema que tem na sexta-feira que reclamam que 

é a questão daquele barulhento nas ruas, vai ser na sexta e no sábado. No sábado quando 

a festa é concentrada no gramadão, as pessoas se concentram lá no gramadão, não tendo  



 

 

 

mais a festa no gramadão as pessoas vão estar nas casas, não vão estar lá em cima 

acampados em barracas, então as pessoas vão ficar nas casas, nas ruas com som fazendo 

festa, acha então que o problema vai ser na sexta e no sábado, então por isso é um dos 

motivos que traz para a festa ser mantida no local, também tem toda questão econômica 

do município que acha ser muito importante e é uma festa para os nossos jovens 

aproveitar e se divertir, todos gostam, todos são a favor, também é jovem e sabe dessa 

importância, então pede apoio aos nobres vereadores para que a indicação seja aprovada 

e até na sessão passada o vereador Alcides também comentou que o promotor é contra, 

ele que vai decidir, acha que o promotor tem o poder dele, mas o promotor não foi 

nomeado para governar o município, quem foi nomeado pelo povo para governar o 

município é o prefeito, o vice-prefeito e os nove vereadores auxiliam isso, então acha 

que ele não sabe bem toda a questão dessa festa, não adianta ele chegar aqui e dizer que 

a festa tem que ir para tal lugar, pois ele não sabe a condição do lugar e todos s outros 

contextos. A Presidente coloca que antes de abrir a palavra para discussão, quer 

comentar que esses dias já foi feito até um ofício em nome de todos os vereadores para 

o executivo e não tiveram uma resposta e ficarem aqui discutindo não vai chegar a lugar 

nenhum, acha que tinham que solicitar um ofício ao executivo e ver se já fizeram os 

primeiros contatos, porque tinha um comentário que tinham feito os primeiros contatos. 

O vereador Luiz Henrique diz que acha que colocando em discussão e encaminhando 

essa moção não vai mudar, porque podem cobrar. A Presidente diz achar que tinha que 

fazer um ofício solicitando se eles já fizeram os primeiros contatos com a promotoria, 

com o pessoal para ver se realmente há uma lei que proíbe, há uma lei libere, enfim, 

claro vai ser aberto, vai ser colocada em discussão, é um fato muito importante, mas não 

adianta irem contra a lei, acha que tinha que ser feito um ofício ao executivo para que 

ele apresentasse alguma coisa dizendo se é viável ou não é, não adianta alimentarem 

uma coisa se a lei não permite. O vereador Luiz Henrique diz que não existe lei 

nenhuma. A Presidente coloca que pelo pessoal de Capinzal, da promotoria, pois 

segundo teve uma conversa com prefeito foi isso, mas não é contra, é favorável e coloca 

em discussão, mas pede a assessora fazer um ofício ao executivo esclarecendo essa 

parte legal. O vereador Alcides diz que o vereador citou seu nome, então vai logo ao 

assunto, disse que era favorável a indicação, só acha que estão atropelando, pois até 

comentavam ontem nas comissões que poderia segurar um pouco essa indicação, até 

falou para o vereador mesmo para que segurasse um pouco, acha que promotor é 

promotor, ele não pode criar uma lei para mandar no município, mas ele pode detonar 

com o prefeito se passar por cima dele, então acha que tem que ter um pouco de 

consideração e esperar uma resposta da promotoria pública, fazer a indicação ou não 

fazer, se o promotor não proibir o prefeito vai fazer aqui, com certeza ele não vai 

mudar, então essa indicação não vai mudar muita coisa, a questão é de respeito se é 

verdade que o promotor falou isso para ele. Também gostaria que a festa ficasse aqui,  



 

 

 

 

comentaram nas comissões, levando essa festa lá para o parque de exposições podem ter 

certeza de uma coisa, lá vai acontecer crime, vai acontecer coisas feia, porque aqui 

estando no meio do povo, no meio da segurança, lá é mato, a coisa vai complicar lá, 

então acha que deveria ser feita aqui, mas não devemos atropelar as coisas, e sim ter um 

pouco de paciência, esperar. O vereador Luiz Henrique diz que a respeito da indicação 

conversaram na segunda de manhã de não fazer, só que a Martha ouviu o áudio da 

sessão passada e fez, porque até solicitou em nome de todos, chegou aqui e foi pego de 

surpresa. O vereador Alcides diz que seria bom o vereador segurar essa indicação, 

aguardar o parecer do promotor ou até mesmo se o vereador vai a Capinzal vá lá e fale 

com o promotor, é só marcar e ir lá falar com ele, é até parceiro de ir junto para fazer a 

coisa certa. O vereador Jhonatan diz que pelo que o secretário Giovani falou essa 

semana, a principio era essa semana que era para estarem se reunindo com o pessoal da 

promotoria para estarem resolvendo essa questão, não só pela questão econômica é a 

favor de que se mantenha ali, porque hoje a Festa da Abertura da Temporada, mas 

fazendo uma conta grosseira gira em torno de cinco milhões de reais em três dias na 

cidade, não concorda com o comportamento de algumas pessoas que estão lá, mas não 

pode fazer julgamento moral de ninguém, porque cada um faz da sua vida o que quiser, 

porém a gente sabe que alguns excessos acontecem, mas acredita que levando essa festa 

lá para o parque de exposição o problema só vai aumentar, é transito, o pessoal não vai 

poder ir a pé para a festa, vai ter que estar se movimentando de carro, o risco de 

acidentes vai aumentar consideravelmente e muito mesmo, e o problema maior foi a 

sexta-feira, sempre foi falado isso, a questão da segurança pública, de ver com o estado 

para estar começando a operação veraneio naquele final de semana e não duas semanas 

depois, não sabe a parte legal disso também, mas seria interessante para dar uma 

segurança maior e conter os excessos, mas é favorável que a festa permanece aonde a 

festa foi realizada nos últimos anos. O vereador Luiz Gomes diz que da sua parte acha 

que teriam que deixar para a administração resolver, sabe que essa festa sempre foi ali, a 

sorte é que é só dois dias, porque é uma baderna, mora atrás do Park Hotel, e ali são 

refém, para sair e voltar nesses dois dias tem que sair uma hora antes, então da sua parte 

deixa a disposição, não é favorável. A vereadora Claudia diz concordar com a 

Presidente no sentido de que precisam mais informações também para discutirem esse 

assunto, talvez nesse ofício que vai para o executivo, pedir se já há algum documento, 

que venha cópia se há algum documento que o Ministério Público emitiu para terem 

conhecimento do conteúdo e ter um pouco mais de propriedade no sentido de discutir a 

questão legal, quanto a questão da festa ser realizada ali também acha que é interessante 

manter, pois é até uma tradição da festa, mas também considera que o respeito pelo 

Ministério Público nesse momento, não como um legislador, mas como alguém que  



 

 

 

cumpre a lei de muitas coisas e ele pode trazer sugestões, e o prefeito pode ou não 

cumprir as sugestões, mas também precisa arcar com as consequências disso e talvez 

uma pressão em cima do prefeito para que ele haja de uma maneira que a promotoria 

não deseja, pode ser até prejudicial para o município, então no sentido de talvez solicitar 

cópia desses documentos, caso existam para que também possam acompanhar de perto 

essa situação. O vereador Luiz Henrique pede a vereadora Claudia quais os documentos 

que ele vai trazer. A vereadora Claudia diz que já foi dito aqui em sessão que existiria 

uma orientação do promotor para que a festa não fosse feita ali, mas assim; existe um 

documento ou foi uma conversa, ninguém de nós tem certeza de qual é essa orientação, 

baseada em que lei, não temos esse documento e nós aqui lidamos com a parte legal, 

nesse sentido para que saibam exatamente o que o promotor falou. O vereador Evelásio 

diz que resumindo tem que esperar a resposta do promotor, não adianta fazer votação. O 

vereador Luiz Henrique diz que é para colocar em votação, não adianta ficar aqui 

discutindo, depois que eles tomarem a decisão não adianta ficar aqui discutindo, se foi o 

boi com a corda aí não adianta debater depois, a hora de debater é agora, cada um põe 

sua posição e pronto, aí manda para o prefeito. A vereadora Marli diz que até se 

surpreendeu quando viu a indicação do colega vereador porque no dia de ontem, tinham 

comentado aqui na reunião das comissões que iriam fazer em nome de todos os 

vereadores e pediram para esperar um pouco por causa do promotor. O vereador Luiz 

Henrique diz que foi pego de surpresa, não era para ter entrada a indicação. O vereador 

Alcides diz que se o vereador concorda, retira e aguarda, não adianta votar, uns vão 

votar contra e outros vão votar a favor. A Presidente diz que agora os vereadores tem 

que fazer a sua parte, vamos votar. O vereador Alcides diz que vota se quiser, pois o 

plenário é soberano, pode-se votar favorável para a retirada da indicação. A Presidente 

coloca que se todos concordam. A assessora diz que como está na pauta tem que votar. 

O vereador Jhonatan diz que acha que é bom já votarem para marcar posição, mostrar o 

posicionamento. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca a indicação em 

votação a qual foi aprovada por dois votos e os demais vereadores se abstiveram de 

votar.  Após a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 62/2.017 – dos vereadores 

Luiz Henrique da Silva e Evelásio Vieira. O vereador Evelásio diz que foram procurado 

por alguns empresários da cidade, e também por pessoas que adquiriram esses terrenos, 

já que uma vez dessa forma que tem eles não estão conseguindo o habite-se, não estão 

conseguindo realizar a documentação, então acha que a alteração dessa lei ela visa além 

de complementar a organização das demais regiões da cidade, vem incrementar a receita 

dos cofres do município, por meio dos impostos da competência do órgão municipal, 

por exemplo o ITBI e o IPTU, além disso vê que estarão resolvendo um problema 

social, uma vez que esses imóveis que foram vendidos anteriormente terão a 

possibilidade de ser regularizados junto ao cartório de registro de imóveis da comarca, 

isso vai gerar lucro para o município e vai entrar esse dinheiro que cabe ao município  



 

 

 

em caixa, então acha que sendo assim, espera a compreensão dos colegas e aprovação 

dessa indicação para alteração desse projeto de lei. O vereador Luiz Henrique diz querer 

agradecer a presença de uma boa parte dos empresários do nosso município da área 

civil, agradecer ao apoio, pois é uma força importante que precisam ter para que seja 

regularizada essa situação perante ao nosso município e que o executivo atenda o 

pedido, só quer complementar, pois o vereador já falou mais ou menos do que se trata a 

indicação, então com essas regularizações, vai ter toda uma questão que vão poder 

regularizar, escriturar os imóveis e vão poder pagar IPTU, ITBI, que o município está 

deixando de receber, acha que uma renda que sempre vem muito bem para o nosso 

município, e da para investir em várias áreas e  nosso município tem uma questão que 

os terrenos são muito bem valorizados, então por exemplo na Rua do Amélia, na Rua 

Boa Vista um terreno não é um valor baixo, então a pessoa compra um terreno numa rua 

dessas por um valor alto e consegue por exemplo fazer uma construção só de dois 

andares, então acha que tem que mudar como está sendo indicado aqui para quatro 

andares, possibilitando que o investimento do terreno se pague, tem essa questão 

também das coberturas, pedindo para que seja mudado do uso comum para uso privado, 

acha que cada empresário, cada construtor sabe bem se fica melhor para o prédio um 

salão de festa ou uma cobertura, é a mesma questão que falou antes do valor alto dos 

terrenos, tendo uma cobertura consegue ter uma valorização do imóvel, desse 

apartamento tendo retorno grande, também pede ali para aumentar, porque pode ser 

utilizado só quarenta por cento dessa área para fazer um salão de festa, então mudaria 

para setenta por cento e poderia fazer um apartamento, também tem toda questão que 

lhe comentaram que aumentando a área ocupada em cima até evita a questão de 

infiltrações que ocorrem em alguns prédios, no mais seria isso e pede apoio aos nobres 

colegas vereadores. O vereador Luiz Gomes diz ser favorável, pois tudo que é bom para 

o município, para acertar, estão aqui para ajudar e até foi comentado aqui para a câmara 

pagar o plano diretor e acelerar isso para fazer, porque tem que passar essas construções 

dos prédios de sete para dez andar, porque quem está investindo, o lucro dele talvez 

seriam nesses andares que falta, mas é favorável e os vereadores estão de parabéns por 

essa indicação e espera que o executivo faça. O vereador Alcides diz que gostaria de 

perguntar, veio a indicação e a outra folha é um projeto de lei, fazendo a modificação, 

ou isso aqui é só o que vai ser mudado por enquanto. A assessora coloca que é só uma 

sugestão. O vereador Alcides diz que na sugestão querem que seja modificado, 

autorizando ser construído e não para ganhar o habite-se, e sim para construir. O 

vereador Luiz Henrique diz que libera para construir e regularizar. O vereador Alcides 

diz que então é para construir, se estiver dentro da legalidade vai ganhar habite-se, se 

não não vai ganhar, mas esse projeto de lei mexe com o plano diretor, não só com essa 

lei. O vereador Luiz Henrique diz achar que para mexer no plano diretor terá que ser 

feita audiência pública. O vereador Alcides diz que tem fazer. Então coloca que no  



 

 

 

passado ou ano retrasado fez um pedido e conversou com o prefeito, acha até que foi 

feita uma indicação, baseado numa lei da prefeitura de Joaçaba para que fosse 

consolidado as construções, o que é diferente do que estão comentando, que fosse 

consolidada as construções que estão irregular no município, porque tem várias 

construções que estão dentro do espaço de um metro e meio, para que fosse consolidado 

isso aí, porque quem construiu não vai mais desmanchar, então tem que consolidar para 

essas pessoas ganhar o habite-se, o que é diferente, pois aqui está abrindo espaço para 

que seja construído, aí acha que tem que mexer no plano diretor, fazer audiência 

pública, porque até tem áreas residenciais, vai mexer com um monte de coisas, mas é 

favorável com certeza com a indicação, agora para fazer o projeto e mexer nessa lei vai 

ter que fazer uma audiência pública, é bem diferente. Até levantou a questão da câmara 

repassar duzentos mil para o município para que seja feito esse plano diretor, porque no 

final do ano vai sobrar, a câmara  vai devolver uns oitocentos, novecentos mil para o 

executivo, que eles tirem uns duzentos mil e faça esse plano diretor aí legaliza toda essa 

situação, porque enquanto não sair o novo plano diretor vai ser uma situação delicada, 

cada passinho vai ter um que vai querer fazer um investimento ai não consegue, então 

para isso precisamos o Plano Diretor  urgente. O vereador Evelásio diz que precisa 

urgente o Plano Diretor. O vereador Luiz Henrique diz que como o vereador Alcides 

falou talvez pode ser, e até já falou com eles e vai ser feita uma lei de regulamentação 

também, às vezes então invés de fazer isso faz uma lei de regulamentação para 

regularizar o que já está feito. A vereadora Claudia diz que achou a iniciativa 

interessante, no sentido de ampliar as possibilidades no município e aqui tem a inclusão 

das Ruas Boa Vista e Rua Florianópolis, que seriam as ruas incluídas por esta sugestão 

e talvez muitas outras ruas, nas proximidades dessas daqui possam ter situações 

parecidas com essas, que se possa também construir prédios mais altos, então com 

certeza uma análise um pouco mais profunda do plano diretor vai precisar ser feita, mas 

no sentido que se busque cada vez mais pensando no desenvolvimento do município, 

vai ser favorável. O vereador Luiz Gomes, diz achar que no primeiro ano da gestão 

passada foi feita uma emenda e acha que ficou só essas ruas sem. A vereadora Claudia 

diz confessar que recebeu hoje e não chegou a ler a lei inteira, não conhece todo teor, 

inclusive revoga o parágrafo sexto do artigo primeiro da lei, mas não sabe qual é o texto 

que está lá. O vereador Alcides diz que só para complementar, tem que se fazer uma lei 

para regulamentar as construções que estão irregulares para que seja dado o habite-se 

para essa gente, só que temos que ter um certo cuidado porque tem bastante gente 

construindo praticamente dentro do passeio, aí não tem como consolidar uma 

construção dessas, aí pega uma pessoa que é deficiente visual, como vai passar num 

lugar desses, vai se matar, então ali tem que ser concertado dentro da legislação para 

que a pessoa venha ter a liberdade de andar e ir e voltar, então tem que ter um certo 

cuidado. A vereadora Claudia diz que claro que estão votando a indicação, caso acha  



 

 

 

alteração da lei vão ter mais tempo para discutir e conhecer todos os detalhes da lei, que 

ela tem. O vereador Jhontan diz que até essas peculiaridades da lei é importantíssimo se 

o executivo tiver intenção de estar fazendo aí irão estar discutindo tudo nas audiências 

publicas, o que é bem importante a participação, que normalmente é baixíssima, 

principalmente da população, então para já ficar atento a essas questões da audiência 

pública, como já foi aprovada lei sem audiência pública e na verdade não sabe como 

fica a validade disso, mas de qualquer maneira pela questão da indicação em si a gente 

sabe que o investimento que tem que ser feito para a aquisição de um terreno para estar 

fazendo uma construção já não está mais compensando, então o setor da construção 

civil onde gira muita a economia do nosso município, a gente sabe que a cada três 

empregos na construção civil é gerado outro emprego indireto, então acha que vem a 

acalhar essa indicação, inclusive a alteração toda do plano diretor é fundamental, não 

podemos estar em dois mil e dezessete com um plano diretor dos anos noventa e nesses 

últimos vinte anos Piratuba cresceu de uma maneira que ninguém imaginasse que fosse 

crescer, então acha fundamental essa revisão do plano diretor, concorda plenamente que 

a caçara de vereadores tem essa condição de repassar um valor de adiantamento para o 

município esta fazendo esse projeto. 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 63/2.017 – do vereador Altair de Azeredo. O 

vereador Altair diz que fez essa indicação porque foi cobrado por bastante pessoas que 

aqui não tem uma balança no nosso município, e o nosso parque é na verdade bem 

localizado, só que aquela área se torna pequena para fazer tudo o que foi colocado aqui 

na indicação, e já que vão fazer alguma coisa, que fizesse uma área completa, para os 

jipeiros, gaioleiros, como no município vizinho de Capinzal que tem tudo ali, tem a 

balança, a mangueira para leilão de gado, então podia ter aqui no nosso município 

também, então pede a colaboração dos vereadores, para tentarem fazer isso aí. O 

vereador Luiz Henrique diz querer dar os parabéns para o colega Altair pela indicação, 

apoia, é totalmente favorável e essa indicação é semelhante a que o colega Evelásio fez 

numa sessão atrás aí da aquisição daquele terreno na entrada do nosso município, o que 

é importante tanto para o nosso município, como para a questão de embelezamento da 

entrada da nossa cidade e essa aquisição de mais áreas próximas ao nosso parque acha 

que também é importante por todas as questões que o vereador coloca aqui na 

indicação, para fazer mangueira, fazer leilão de gado que é muito comentado, precisa de 

mangueira, precisa de espaço, tem que ter um local para deixar todo o gado, fazer um 

campo de futebol, o nosso campo de futebol sempre é usado no município de Ipira, 

então seria importante um campo ali também, tem os gaioleiros, tudo que foi colocado 

aqui na indicação é muito importante. Como também faz parte do CTG o rodeio caiu na 

mesma data das festividades do município, sempre faziam um rodeio de sexta, sábado e 

domingo, por ter a festa, o show da sexta-feira, o local era pequeno, não tiveram como  



 

 

 

fazer rodeio na sexta porque se fizessem programação na sexta ia ter muito 

acampamento aí não ia ter lugar para o show, então acha muito importante mais 

aquisição de terrenos próximos para que aumentem essa área para poder fazer mais 

eventos no município, porque se nós formos comparar com Capinzal, acho que nós não 

ficamos nada para traz que faz grandes eventos, então nós também podemos fazer, quer 

também aproveitar e dar os parabéns para o ex-prefeito Adelio que fez aquisição na 

época daquele terreno. O vereador Luiz Gomes diz também ser favorável e que dar os 

parabéns para o vereador Altair por ele ter essa iniciativa, e crê que todo colono no 

nosso município não tem uma balança, isso então seria uma coisa boa fazer, aqui perto 

em Capinzal, Campos Novos fazem leilão de gado e aqui não tem para fazer, então se 

tivesse um terreno para adquirir e a prefeitura tivesse condições é totalmente favorável, 

só temos a ganhar com isso. O vereador Evelásio diz que não é contra a indicação, está 

certo nós temos que adquirir mais terras e aumentar o parque, só que acha que nós 

temos muita coisa para fazer naquele parque ali, já fez uma indicação porque nós não 

temos nem banheiro no parque, não temos churrasqueiras, não temos pavilhão, então 

acha que nos temos muita coisa para fazer naquele parque, antes de pensar em ampliar 

ele, porque só ampliar e não ter nada em cima não vai adiantar nós termos espaço e não 

ter nada construído, essa é a sua opinião, mas é favorável a indicação do vereador. O 

vereador Alcides diz que também com certeza é favorável a indicação, tem que ser feita 

essa balança, mas de repente o município tem um espaço no Alto Gramado, de repente 

poderia centralizar dentro do município, dentro do perímetro urbano, aí ninguém 

poderia reclamar, o município poderia colocar ali e não gastar mais dinheiro comprando 

terreno, acha que o Evelásio está certo, tem bastante espaço lá para se construir para 

depois adquirir mais terreno, já falou que é favorável a indicação, mas acha que é 

preciso se preocupar, e vocês estão com um pedido para ampliar, para que seja 

construído sete pisos nas ruas, em várias ruas novas, bairro novo e fazer investimento 

no perímetro urbano, na cidade e não estamos aumentando o espaço físico do balneário, 

acha nós temos que pensar no espaço do balneário, não adianta só investir lá fora e não 

investir aqui dentro, o pessoal está querendo investir na cidade e o balneário fica parado, 

nós temos que investir ali, de repente o município teria que adquirir um terreno ali 

próximo ao balneário, fazer uma piscina a mais, então estamos brigando para que seja 

investido aqui na cidade, que seja ampliado, mas vamos investir no balneário, para que 

seja ampliado o espaço do balneário, amanhã ou depois está cheio de prédios na cidade 

e não temos espaço para esse pessoal no balneário, então nós temos que pensar primeiro 

em aumentar o espaço físico do balneário, mas é favorável a indicação. Não havendo 

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

seis votos. Em seguida a Presidente solicita a assessora que faça as leituras das Atas dos 

Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Orçamento, 

Finanças, Tributação e Controle de Contas 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$ 440.000,00. Após as leituras a Presidente coloca o 

projeto em discussão. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto em sua 

primeira votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente solicita 

a assessora que faça as leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, 

Redação de Leis e Veto e Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas 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. Após as leituras a Presidente coloca o projeto 

em discussão. A vereadora Claudia diz que esse projeto de lei trinta, altera então o 

orçamento da educação para o fundo municipal de saúde para três atividades, duzentos 

mil reais que estão planejados na educação para a saúde. Fica contente em saber, ler 

aqui na mensagem que os investimentos na educação estão garantidos, porque a gente 

sabe que existe um percentual legal tanto para a educação quanto para a saúde que 

precisam ser investidos e esses remanejamentos todos são comuns, mas precisa 

defender a sua bandeira da educação, não vai ser contra de maneira nenhuma, mas fica 

mais tranquila sabendo que no documento de mensagem aqui fala que os investimentos 

da educação estão garantidos. O vereador Luiz Gomes diz que até discutiram nas 

comissões, e também estavam preocupados, mas lendo a mensagem foram favoráveis. O 

vereador Alcides diz que acha que a vereadora Claudia levantou bem essa questão e 

também levantaram essa questão de tirar de dinheiro da educação por causa dos vinte e 

cinco por cento. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para 

sua primeira votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente 

solicita a assessora para 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 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. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. Não havendo 

nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira votação o qual oi 

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 comentar um pouquinho, pois viajaram na semana passada, oram num Congresso 

de Vereadores e aproveitaram, junto com o vereador Altair, vereador Alcides e o 

vereador Evelásio e foram visitar os Deputados, onde trazem uma boa noticia para 

Piratuba, aonde que no ministério das cidades as prefeituras podem conseguir um 

empréstimo de cinco milhões, num prazo de vinte anos para pagar, juro de seis por 

cento ao ano, com quatro anos de carência, e isso pode ser investido n perímetro urbano, 

então segundo tiveram reunião com eles, irão fazer um projeto e isso é muito bom, onde  



 

 

 

que com cinco milhões da para deixar nossa cidade um brinco e vai dar uma media de 

parcela por mês, depois de quatro anos de aproximadamente vinte mil reais por mês, 

então isso é bom para o município. A vereadora Claudia pede desculpas pela leve 

distração, estava fazendo algumas anotações e na hora da discussão perdeu o tempo, 

mas queria fazer um comentário que tinham dois projetos hoje de remanejamento de 

despesas, remanejamento orçamentário e um deles, o vinte e nove, remanejou 

quatrocentos e quarenta mil, duzentos e oitenta mil da educação e cento e sessenta mil 

da cultura, onde serão remanejados cem mil para a administração, trinta mil dentro do 

próprio setor de educação, cinquenta mil com a assistência social, dez mil para fundo de 

habitação e duzentos e cinquenta mil que foi de volume maior para a secretaria de 

transportes e obras rural para gasto com pessoal e encargos, então ficou mais tranquila 

porque o ofício cita aqui que a redução de valores desses dois setores de educação e 

cultura não influencia os investimentos de reforma das escolas e aquisição de uma van, 

que eram recursos de outra dotação, não são recursos de manutenção, mas o nível de 

educação nunca se manteve com menos de vinte e cinco por cento ou somente no limite 

dos vinte e cinco por cento, sempre houve de trinta, até trinta e um, até trinta e três por 

cento em alguns anos, então só fica um pouco preocupada, tomara que o município 

continue tendo a arrecadação excessiva que possa trazer esses outros investimentos, não 

é contra investimentos em outros setores de maneira nenhuma, todos precisam se 

envolver, todos precisam ter suas atividades, mas vê que o nível dos espaços físicos e 

todas as coisas que são oferecidas pela educação também precisam de um investimento 

garantido, então não tem dados agora da porcentagem de quanto foi investido na 

educação, mas imagina que estão conseguindo manter sempre esse nível bom de 

investimento, então só queria fazer um comentário sobre isso, não no sentido de votar 

contra, mas só de levantar, salientar sua atenção a esse setor aí também. Também quer 

solicitar que a assessora providenciasse um oficio para a secretaria de obras rurais 

pedindo um relatório das condições mecânicas das máquinas da micro bacia que foram 

entregues no final desse mês, então terminou o contrato, por orientação da promotoria e 

por acato dessa orientação pelo prefeito, houve um processo seletivo, ainda está em fase 

de divulgação, mas como no começo do ano tiveram a oportunidade de ir até a 

secretaria e olhar as máquinas e depois acompanhar um relatório sabendo das reais 

condições das máquinas, vê que são todos equipamentos de patrimônio público, então 

gostaria que a secretaria da mesma forma que fez no começo do ano, fizesse agora um 

relatório das condições mecânicas dessas máquinas que foram devolvidas no final do 

mês passado. Também gostaria de pedir mais um ofício para o setor responsável, para a 

prefeitura, porque o asfalto da Rua Tirol, que fica lá pertinho do posto de gasolina, logo 

pra lá do balneário, solicitou ainda no mês de março, informações para a prefeitura 

sobre o calendário, cronograma da obra, não recebeu resposta por oficio, mas logo uma 

placa foi colocada lá que alguma obras iriam começar naquela rua, sé que a placa hoje  



 

 

 

diz que teria que estar pronta a obra, que é quatro de julho, tinha um prazo de cento e 

oitenta dias e já houve um bom tempo que não houve nem um serviço lá na rua, o 

asfalto não está pronto, provavelmente houve um aditivo de tempo, mas gostaria de 

informações do setor sobre o cronograma e sobre os motivos de atraso de entrega dessa 

obra, da Rua Tirol. Também gostaria de pedir mais um ofício para a secretaria de obras 

pedindo que o secretario desse uma atenção para dois trechos da estrada em Lageado 

Mariano, pois logo depois das chuvaradas alguns trechos ficaram bem ruins por causa 

do tráfego constante e tal e foram colocado cascalhos, cascalharam alguns desses 

trechos, especialmente são três trechos que saem ali da Comunidade de Lageado 

Mariano logo na saída do asfalto em direção ao cemitério que vai à Capinzal tem três 

pedaços ali que foram melhorados, um deles ficou muito bom que o cascalho tinha uma 

qualidade diferenciada, era mais macio e ficou bom para passar, mas tem dois trechos 

que tem pedras muito grandes e pedras soltas e estão ficando cada vez pior, a intenção 

foi boa, funcionou bem, funcionou alguns dias, mas como é um cascalho muito duro, 

pedras grandes precisava passar lá de novo, um trecho logo na saída do asfalto, na 

subida do morro e o outro trechinho é próximo a propriedade do seu Osmar Alf, que ali 

está bastante ruim. O vereador Luiz Henrique diz achar que aqui deveriam pedir qual foi 

o motivo que essas máquinas estão retornando para a prefeitura e não pedir as condições 

das máquinas, as máquinas estavam trabalhando até agora devem estar boas, as 

máquinas foram feitas para trabalhar, nós temos que se preocupar com os nossos 

agricultores isso sim, as máquinas estão ali para trabalhar, já conseguiu emenda para 

trator novo, se quebrar um trator todo mundo vai correr atrás para conseguir mais 

emenda para trator novo, mas acha que não estão se preocupando com o que deviam que 

é com o agricultor, mas todo mundo sabe qual foi o motivo dessas máquinas retornarem 

para a garagem que foi denuncia, as pessoas sabem e até comentam quem denunciou e 

fica até triste e pelo que vê não está nem um pouco preocupado com o agricultor e acha 

que deveriam se preocupar com os agricultores, mas infelizmente não estão se 

preocupando. Também quer solicitar a assessora para fazer uma indicação junto com o 

vereador Altair para a compra de uma rede para arrastão para quando os nossos 

psicultores forem secar os açudes para terem uma rede de qualidade para retirada do 

peixe, acha que executivo pode comprar através da secretaria de agricultura. O vereador 

Evelásio diz que gostaria de se manifestar nesse motivo aí do recolhimento das 

máquinas já que o vereador Altair levantou a questão que foram recolhidas por motivo 

de denuncias e agora o vereador Luiz Henrique também relatou isso  e disse que todo 

mundo sabe, mas o vereador diz não saber e gostaria de pedir então aqui que a 

Presidente encaminhasse um ofício para o secretário de agricultura ou pedir aqui 

pessoalmente para que ele lhes desse um esclarecimento, explicando o motivo pelo qual 

foi recolhido esse maquinário, já que um diz que foi por isso, outro diz que foi por 

aquilo, e na verdade não está sabendo qual é o motivo, mas gostaria de saber, se foi por  



 

 

denuncia, quem foi o denunciante, também foi comentado muito em denuncia, mas não 

foi comentado quem seria o denunciante, então acha que está na hora de esclarecer essas 

coisas para que os nossos piratubenses, munícipes tenham o verdadeiro esclarecimento 

disso, não tenham dúvidas, não fiquem acreditando em fatos que não são verídicos, 

então se for possível que façam esse ofício e se for possível que o nosso secretário 

venha dar um explicação sobre isso. A vereadora Marli diz querer deixar registrado o 

que lhe aconteceu na tarde de hoje, pois foi no posto de saúde para consultar, tinha um 

mundaréu de gente e só dois médicos, a dra. Claudia estava das sete horas da manhã e ia 

ficar até as três horas direto e o dr. Leonel até as cinco horas, aí tinha um casal ali do 

Mariano, a mulher arrastando o homem pra lá e pra cá que tinha feito uma cirurgia e 

precisava uma assinatura da dra. Claudia, simplesmente falaram para ela que era para 

ela voltar outro dia, aí a mulher foi embora arrastando o marido e foi lá na farmácia, daí 

disse que foi lá pedir para a secretária, pois ficou da uma hora até as três horas e 

ninguém nem sequer lhe olhou, não vieram lhe dizer se o médico ia atender ou não, e 

quando tirou a ficha disseram para aguardar um pouco que iam ver se o médico atende, 

ficou esperando e nada, de repente levantou aí estava o Dirceu Dalmagro, muito 

educado e lhe dissem, mas nós estamos sem médico, o dr. Sergio está de atestado, aí diz 

que falou para ele, mas se ele está de atestado contratem outro médico, lhe botou a boca 

e lhe disse tanta coisa lá dentro, aí falou bem assim, quem é você para falar comigo, aí a 

vereadora disse que falou, e você quem é, aí diz que saiu mas voltou, e estava cheio o 

posto de saúde, mas falou para ele, sabe quem sou eu? Eu sou uma vereadora e você é o 

que? Aonde que está os médicos que quando vocês saiam fazer campanha diziam para 

Deus e o mundo que ia ter médicos vinte e quatro horas por dia no posto de saúde, 

aonde que estão os médicos? Vocês acham que a dra. Claudia e o dr. Leonel vão 

aguentar ? A Dra. Eva está certo que vai embora, porque não deixaram ela ali até que 

viesse o outro médico? A dra. Eva proibiram até de entrar dentro do posto de saúde, mas 

amanhã a tarde vai lá posto de saúde de novo e se aquele casal do Mariano não for 

atendido, o homem do jeito que está, vai pegar ele por uma mão e vai levar em 

Capinzal, porque a vereadora diz que pode ir lá na farmácia e comprar uns remédios 

para aliviar a sua dor de cabeça,  tem carro para ir nos lugares, mas aquelas pessoas não 

tem, tem que pagar um carro para chegar até no posto de saúde, ficou indignada, aonde 

está as promessas de campanha, só que hoje em dia o povo não é mais bobo, por isso 

nas suas campanhas nunca promete nada para ninguém que não possa cumprir. O 

vereador Jhonatan diz que promessa de campanha, viveram muito tempo com promessa, 

promessas não cumpridas em vários aspectos e é uma anão ter acontecido o atendimento 

dessas pessoas no posto, lhe pega de surpresa, mas ainda acha que os dois médicos que 

estão lá estão fazendo milagre, porque atenderam trinta e sete cada um e mais vinte e 

sete emergências, em apenas dois médicos, nem sabe se é legal uma quantidade dessas 

de atendimento porque é bastante gente, mas graças ao programa Mais Médicos está 

vindo mais um médico essa semana para cá, foram quarenta médicos para o estado e um  



 

 

 

para Piratuba em substituição a médica que está saindo e é complicada essa situação de 

médico, a gente sabe que falta, deveria ter mais, concorda plenamente e infelizmente 

não dão conta de atender todo mundo, mas ainda acha que estão fazendo milagre pelo 

tanto de médicos que tem pela quantidade que estão atendendo. Também solicita que a 

assessora dê uma olhada sobre a abstenção em votação de Indicações, pois segundo o 

artigo cento e vinte e quatro só pode se abster de votar se tem interesse em questão de 

parentes na questão de projeto de lei ou alguma questão direta que impeça a votação, 

então acha que é interessante votar, porque segundo o regimento tem essa questão, não 

sabe se tem alguma flexibilidade quanto a isso, não conseguiu encontrar, mas achou 

estranho essa questão de se abster em votações de indicações. Acha interessante darem 

uma olhada nisso e até acredita que deveria ser alterado, tem situações que é 

complicado de estar votando por “n” motivos. O vereador diz que falaram sobre 

promessas, a gente tem que fazer o que pode cumprir, nem para santo não se faz 

promessa que não possa cumprir, por isso não promete o que não pode cumprir, não se 

deve fazer isso aí e falando de Mais Médicos dá até medo, a gente precisa de médico em 

Piratuba e hoje assistiu uma cena no posto de saúde de uma criança passando mal, vai 

dizer até quem era, a neta do Zagalo e a médica cubana atendeu a criança e a criança 

estava quase morrendo, então tiveram que chamar o Leonel para atender de novo, então 

não sabe até que ponto é bom um médico cubano para nós aqui, acha que valeria a pena 

investir um pouco mais, para não sofrer as consequências. O vereador Altair diz que se 

realmente aconteceu isso que a vereadora comentou, não pode acontecer, só que acha 

que nós piratubenses temos que parar de puxar um para um lado e outro para outro, acha 

que teriam que trabalhar tudo unido, pois são todos piratubenses. A Presidente diz 

querer propor para os vereadores em plenário e pedir a participação e se todos são de 

acordo são de acordo de antecipar um repasse, de repente ver um estudo do nosso plano 

diretor se todos concordam de repassar isso, com antecedência, mas marcar um horário 

para uma reunião, poderia ser até terça-feira, antes da sessão, cinco horas, convocando 

os vereadores para fazerem uma reunião, vai solicitar a presença do executivo para nós 

ver, proceder alguma coisa aí e propor de repente de repassar esse valor antecipado 

porque está uma vergonha esse plano diretor, saem na rua é todo mundo cobrando, o 

pessoal quer investir, aí fica indeciso, aí surge essas emendas, essas indicações, mas na 

verdade tem muita coisa errada, precisa ser legalizado, então propõe e deixa agendada 

uma reunião para terça-feira às dezessete horas com o executivo a respeito do Plano 

Diretor. 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 04 de Julho de 

2.017. 
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