
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.260  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2.018. 

 

 

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 18:00 horas reuniram-se os 

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

caráter ordinário, sob a Presidência do Vereador Sr. Altair de Azeredo. Este verificando 

de que há quórum legal, conforme livro de presenças, invocando a proteção de Deus 

para que ilumine os trabalhos, dá por aberta a Sessão. Após o presidente solicita à 

assessora que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 07/08/2.018. 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 Apresentação da 

Metodologia de Trabalho para revisão do Plano Diretor e a elaboração do Plano de 

Mobilidade Urbana – PlanMob, Ofício Nº 014/2.018 – da Radio Piratuba FM, Convite 

para Cerimonia de Dispensa de Incorporação do Serviço Militar, Convite para Abertura 

da Taça de Prata, Ofício da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – 

Resposta do Ofício CV/109/2.018 – solicitação do vereador Evelásio Vieira. DO 

EXECUTIVO: Decreto Nº 995/2.018 – Decreta Ponto Facultativo no dia 15 de agosto 

de 2.018, Ofício nº 144/2.018 – Encaminha Lei Complementar Nº 092/2.018, 

Mensagem Nº 33/2.018 – do Projeto de Lei Nº 028/2.018 – Cria Programa de Incentivo 

ao uso do Complexo Turístico Termas Piratuba, através do “Ingresso Piratubense” e dá 

outras providências, Mensagem Nº 34/2.018 – do Projeto de Lei Nº 029/2.018 – Revoga 

a Lei Nº 295/1994, de 30 de agosto de 1.994 que autoriza o Município a participar da 

Fundação de Turismo Vale do Contestado – CONTTUR, Mensagem Nº 35/2.018 – do 

Projeto de Lei Nº 30/2.018 – Dispõe sobre alteração da redação do artigo 1º e anexo II 

da Lei 1.046/2.009, de 14 de setembro de 2.009, 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, Mensagem Nº 

036/2.018 – do Projeto de Lei Nº 31/2.018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar acordo judicial no Processo Nº 030094238.2018.8.24.0016, e dá outras 

providências. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 17/2.018 – Solicita a colocação de 

mais Bancos na Praça do Ferroviário – da vereadora Claudia A. P. Jung.  ORDEM DO 

DIA: Após as leituras o Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 17/2.018 da 

vereadora Claudia. A vereadora Claudia diz que fez essa indicação a pedido de alguns 

moradores que frequentam a Praça do Ferroviário, principalmente no final de semana, 

mas com a chegada do verão, provavelmente no final de tarde, mesmo nos dia de  



 

 

 

semana isso também vai acabar acontecendo bastante, e muitas famílias vem até ali, 

trazem suas crianças para brincar e enquanto isso os pais sentam para tomar um 

chimarrão, ficar acompanhando as crianças e são poucos os bancos que tem na praça. A 

praça hoje é um dos pontos de lazer muito importantes pra crianças e também para todas 

as famílias, de forma que os bancos que existem lá já não são mais suficientes para a 

demanda que a praça tem hoje de público, logo no começo aqueles bancos foram 

suficientes, no sentido de aqui as pessoas não estavam habituadas a frequentá-la, mas 

agora cada vez mais as crianças estão vindo, as famílias estão vindo e é importante para 

que haja mais conforto, mais comodidade para quem estiver acompanhando as crianças 

na praça, então gostaria de pedir isso, de que temos um tempo hábil ainda, o verão não 

chegou, mas nesse período se for possível que sejam instalados mais bancos em vários 

pontos da praça, com certeza até a movimentação e a circulação na praça vai aumentar, 

vai melhorar, pela possibilidade que as pessoas vão ter de sentar, de ficar bem 

tranquilas, de tomar seu chimarrão, poder olhar as crianças, muitas pessoas já da terceira 

idade também fazem suas caminhadas e acabam parando ali para descansar um 

pouquinho, então são vários os usos, com certeza para a população vai ser uma forma de 

deixar a praça mais cômoda ainda, mais bonita e vai levar muito mais piratubenses até 

ela e turistas que também já visitam, então pede o apoio de todos para que essa 

indicação seja atendida, seja aprovada e que a administração nos atenda e até quis citar 

no finalzinho da indicação que o investimento é ínfemo, é muito pequeno, alguns 

bancos na praça é um valor muito pequeno, mas o beneficio que eles vão trazer, para o 

conforto das pessoas que vão frequentar, com certeza vai valer muito mais que esse 

investimento que vai ser feito aí. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca 

a indicação em votação a qual foi aprovada por unanimidade. PALAVRA LIVRE: 

Todos os vereadores agradecem a presença dos visitantes e a Deus por esta sessão. O 

vereador Luiz agradeceu especialmente a presença da família do Guilherme, estão de 

parabéns, o Carlos que já foi vereador e trabalhou nessa casa também e pedir a Deus 

que continue abençoando e capacitando cada vez mais o Guilherme, que ele tenha 

bastante sucesso na sua vida, e ele tendo sucesso Piratuba também vai sair cada vez 

mais nas noticias. A vereadora Claudia diz que gostaria de deixar aqui uma Menção 

honrosa, um elogio ao trabalho que o Lions fez no final de semana, a praça no sábado 

foi também palco do recolhimento de livros, então mais de trezentos volumes foram 

arrecadados e o Lions segue no objetivo com o projeto de montar uma biblioteca lá na 

rodoviária, até já havia comentado isso, tem o apoio da secretaria de educação e de 

algumas outras entidades, e o Lions está puxando isso, então sábado foi o dia em que as 

pessoas pudessem passar lá e doar seus livros, também fez a sua parte e muitos outros 

piratubenses também fizeram a sua e com certeza é uma iniciativa que no futuro vai 

trazer mais um atrativo para a cidade, mais uma atividade educativa a ser feita e a 

cultura, a leitura elas sempre devem estar a frente de qualquer cidade, de qualquer local,  



 

 

 

pois é com educação que a gente consegue alcançar muitas das nossas conquistas e 

nesse sentido a gente tem uma grande conquista para homenagear hoje, da Moção de 

Aplauso que foi aprovada na semana passada, as meninas aqui da câmara ajudaram a 

organizar e com autorização do Presidente e daqui a pouco irão fazer a entrega oficial 

para o  Guilherme e então quer parabenizar ao Guilherme novamente, as mesmas 

palavras da semana passada, mas acha que vale a pena que repita, porque um jovem, um 

menino que se dedica e que não deixa de fazer as outras coisas da vida dele, porque ele 

é um adolescente, com certeza ele se diverte, ele faz  o esporte dele, ele brinca, ele sai, 

ele vai ter várias outras formas de passar o tempo dele, mas uma das formas que é muito 

produtiva é estudar, é fazer aquilo que com certeza vai fazer a diferença na vida dele, e 

como disse o Jhonny, um futuro brilhante aí pela frente ainda está vindo, então o 

Guilherme está de parabéns e o Guilherme é um representante de uma parcela bem 

grande de alunos nossos e alunos piratubenses que se destacam, não é somente na 

matemática, em várias outras áreas, mas para ilustrar essa fala de hoje pediu inclusive 

para deixar no mural ali fora da câmara uma tabela, uma lista com os nomes de todos 

alunos piratubenses, desde dois mil e dez para cá que é quando Piratuba começou a 

receber os primeiros prêmios que é também quando os ensinos fundamentais dos anos 

finais, passou a fazer parte da rede municipal, então demorou um pouco até que 

entramos nisso também e que os alunos começaram a serem reconhecidos. Desse 

período de dois mil e dez até dois mil e dezessete no caso, nós tivemos quarenta e sete 

premiações de alunos na Olimpíada de Matemática, dessas quarenta e sete, trinta e seis 

são de menção honrosa, oito são de medalha de bronze, duas são de medalha de prata e 

uma é a do Guilherme, que é a medalha de ouro, então por isso que hoje falam do 

Guilherme com muito orgulho, com muita alegria, mas não estão falando só dele, estão 

falando de todo sistema de educação, estão falando de um trabalho que é feito pelas 

famílias acompanhando e estimulando, estão falando pelo trabalho feito pelos 

professores, pelas direções das escolas, por todos aqueles que estão envolvidos nos 

processos educativos, a sua intenção era ler todos os nomes, mas como percebeu que vai 

chegar a quase cinquenta, ia demorar bastante, mas valeria a pena dizer todos os nomes 

daqueles alunos que também já tiveram os seus momentos de conquista na feira de 

matemática e o Guilherme é um rapaz que já tem uma conquista tripla, ele conquistou 

em dois mil e quinze, e dois mil e dezesseis a medalha de prata e agora em dois mil e 

dezessete ele conquistou a medalha de ouro e ele já está classificado para a segunda fase 

da olimpíada de dois mil e dezoito, então é bem provável, é bem possível, todos estão 

torcendo que no ano que vem a gente tenha uma premiação para o Guilherme e para 

vários outros alunos que estão aqui. Mas separou também o nome dos professores 

premiados em matemática, porque é um trabalho que precisa ser feito na escola, na sala 

de aula com muita dedicação para que eles consigam atingir o nível de estar entre os 

quinhentos alunos do Brasil, e em Piratuba nós temos duas professoras que vem se  



 

 

 

dedicando a isso com bastante afinco, uma delas é a Professora Andreia Garcia que já 

cinco vezes foi professora premiada, cinco vezes ela já teve alunos premiados na 

olimpíada, inclusive uma das alunas fora a Veronica, filha do nosso colega Evelásio, 

que foi um dos nomes que levantou aqui, que também já foi premiada pela escola 

Marechal Câmara e a professora Cleunice Fatima Rosa da Silva, que é a professora do 

Guilherme, foi a professora do Guilherme em dois mil e dezessete, esteve com ele lá nas 

premiações que ele teve em dois mil e quinze e dois mil e dezesseis e esse ano ele tem o 

professor Ilgo que está trabalhando na turma dele, então vejam que é um trabalho quase 

que como um trabalho de formiguinha em que cada um precisa ir dando sua 

contribuição para que lá na frente a gente veja brilhar a estrela dos estudantes que é o 

objetivo maior daquilo que se faz, então quer deixar os parabéns de forma muito 

sincera, agradecer e parabenizar a família toda do Guilherme que veio acompanhar, é 

muito bom ver que tem tio, tia, primo, que tem vó, todo mundo que veio, até os 

irmãozinhos que estão vendo e que lá no futuro quem sabe não só o Guilherme, mas 

muitas outras crianças possam vir para essa casa para serem homenageadas pelas suas 

conquistas. A vereadora Mareci cumprimenta em especial a Guilherme e sua família e 

diz que para nós como piratubenses é um orgulho bom de sentir, que é uma criança que 

está cada dia buscando mais, com certeza irá cada dia progredir mais e levar o nome de 

Piratuba e para os familiares é um presente e para os vereadores aqui também é um 

presente recebê-los, porque fazer uma homenagem a uma criança, que está apenas 

começando, o caminho dele é longo ainda e com certeza terá muito sucesso. O vereador 

Acides diz também querer cumprimentar a família do Guilherme e ao Guilherme e 

deixar os parabéns e dizer que ganhou uma medalha e deu um presente para os seus 

familiares e hoje eles estão lhe dando outro presente, estando presentes aqui, então está 

de parabéns mais uma vez, a família toda está aí e todos estão de parabéns. Também diz 

querer deixar um pedido, pois tem um convite para uma audiência pública sobre o plano 

diretor e acha muito importante os vereadores participarem, pois já teve outros projetos 

aqui e aí às vezes tem que fazer mudanças, então é bom que estejam lá presentes para 

discutirem esses assuntos, está na hora de fazermos alguma coisa, então agora é a hora, 

então vamos se fazer presentes todos lá. A vereadora Marli diz também querer agradece 

de uma forma especial a família do Guilherme que muito honra a todos, é como se fosse 

um filho da gente, a gente se põe no lugar de um pai e de uma mãe, porque hoje a gente 

vê a piazada mais em celular e computador e não querem estudar muito, então o 

Guilherme está de parabéns, continue assim, buscando cada vez mais, porque o bem é 

para você mesmo e nós aqui do município ficamos honrados porque ele também é um 

filho de Piratuba, então para nós é uma honra muito grande. Também convida a todos 

para o almoço domingo do Clube de mães de Arroio Bonito, tem a festa, começa às dez 

horas com a recepção dos grupos e a tarde tem o matinê e como o seu Alcides também 

estava falando do nosso plano diretor vamos ter que ir para ver, escutar e até convidar  



 

 

mais pessoas, e se fazer presentes. Também quer homenagear o grupo de danças da 

terceira idade, os amigos do vale do Rio do Peixe que semana passada ou retrasada 

estiveram em Joinvile, onde diz que foi um sucesso a dança deles, fizeram um show, diz 

que muito lindo, então quer parabenizar eles, porque é um grupo da terceira idade, são 

pessoas com sessenta anos para cima, então os parabéns pela força que esses idosos tem 

e continuem assim e temos que cada vez dar mais apoio a eles. O vereador Jhonatan 

também cumprimenta em especial o garoto Guilherme por essa conquista 

impressionante, nem tão impressionante porque ele já tinha uma história com duas 

medalhas de prata, mas agora veio a coroação desse trabalho que acredita que venha de 

anos e além da parte educacional que foi da escola, dos professores, acredita que a ajuda 

da família com certeza foi fundamental nessa conquista, a gente conhece todo mundo 

aqui e a gente sabe e não tem duvida que o incentivo que partiu de dentro de casa, dos 

familiares, foi fundamental para ele estar conseguindo alcançar esse resultado, então 

parabéns para o Guilherme e como já disse, na sessão passada, ele tem um futuro 

excelente e brilhante pela frente, mas parabéns para toda família que está cercando esse 

guri de gente boa e incentivando para aquilo que é  o certo, se dedicar aos estudos como 

a vereadora Claudia falou, ele faz de tudo que um adolescente faz, mas estar se 

dedicando assim para os estudos é muito importante e a gente tem que valorizar demais 

essas conquistas no nosso município. Também quer deixar marcada as comissões para 

segunda-feira às 8:30 horas e essa questão da audiência pública acha fundamental, é a 

hora da participação da população de Piratuba, a gente vê muito acontecer que as 

pessoas reclamam, se queixam, mas na hora da participação, aonde elas vão ter a voz 

para estarem sendo ouvidas realmente, para estarem fazendo a diferença, não 

comparecem, então acredita que essa audiência na quinta-feira às sete horas no centro 

de eventos é de fundamental importância para estarem definindo o rumo do nosso 

município, para onde a gente quer ir e aí nos próximos anos a questão de mobilidade 

urbana e na questão do plano diretor. Deixar registrado os parabéns ao Abener Boeno 

que está assumindo agora a presidência da associação Amigos de Piratuba, da radio 

Piratuba FM, acredita que ele que já é locutor da radio comunitária vai ter muito sucesso 

nessa nova empreitada que ele está pegando e a gente sabe que tocar entidade não é 

fácil, então ele sabe que pode estar contando com a nossa câmara naquilo que precisar. 

Deixar também os parabéns ao grupo dos bombeiros da Melhor Idade que teve a 

formatura na sexta-feira, alguns vereadores também estiveram presentes e é um 

incentivo muito grande, quando passou aqui na câmara a lei para estarem autorizando o 

uso do recurso para esse projeto já comentavam que é uma importância muito grande 

para estar mantendo essas pessoas em atividades, confraternizando e dando um 

treinamento também para elas de maneira que em situações emergências elas irão estar 

podendo realmente salvar vidas, então fica os parabéns para eles, para os bombeiros 

comunitários que se formaram na sexta –feira e para todo corpo de bombeiros aqui de 

Piratuba que faz um trabalho excelente, acredita que não existe queixa sobre o trabalho  



 

 

 

que eles vem prestando hoje no nosso município e claro deixar os parabéns ao nosso 

município coirmão, cidade de Ipira que vai estar fazendo aniversário político-

administrativo amanhã, dia quinze de agosto e dizer que Ipira é um lugar que se espelha 

muito pela administração que tem lá, da forma que a população sempre se envolve nas 

situações da comunidade, então deixar registrado esse parabéns para o nosso município 

co-irmão. O vereador Evelásio diz também querer prestar homenagem a família do 

Guilherme Wunder, é um motivo de orgulho para a cidade como ele vem se destacando 

na matemática, dizer que talvez ele não saiba da importância que tem isso aí, mas ele 

pode  ver pela presença de toda família dele já acompanhando pra ver a importância que 

tem isso, de repente às vezes o aluno pensa que o pai não da importância pelos estudos 

dele ou não está prestando atenção no que ele vem fazendo, mas na verdade estão 

sempre acompanhando, nem que seja um pouco mais de longe, mas estão 

acompanhando e vem dando o ressalvo necessário para que eles cada vez sigam melhor 

nos estudos e sejam premiados futuramente com seus conhecimentos. Quer também 

esclarecer sobre o pedido que tinha feito da relação de nomes e quantidade de benefícios 

de adubação que foi feito na festa do agricultor, primeiramente fez o pedido porque foi 

cobrado dos agricultores que achavam que não havia sido contemplado com a quantia 

suficiente de agricultores pela quantia que o prefeito havia comentado no discurso dele, 

que era quinhentas sacas de adubos, então por isso fez esse pedido para o secretário para 

que trouxessem o relatório constando realmente a quantidade de sacas que foram 

sorteadas, então baseado no relatório que recebemos do secretário foram trezentas e 

trinta e quatro sacas de adubo e cem sacas de ração, fechando um total de quatrocentos e 

trinta sacas de premiação e não as quinhentas como havia sido citada no discurso. 

Também tem mais um pedido para fazer ao secretário se teve algum agricultor que foi 

beneficiado com cama de aviário durante esse ano, se teve, quantos foram e qual o 

critério que foi usado para essa distribuição. O vereador Luiz Henrique diz querer 

cumprimentar com muito carinho o colega Guilherme Wunder, garoto especial para a 

família que se faz toda presente reunida prestigiando esse dia, cumprimentar o Carlos e 

Marli que são os pais do Guilherme, a família é a base de tudo, onde se constrói um 

cidadão melhor para o nosso futuro, melhor para o futuro do nosso país, é através da 

educação que buscaremos um município e um Brasil melhor para todos. E também quer 

reforçar o convite para a audiência pública em nome do Joelson Medeiros, um convite 

para a audiência pública do novo plano diretor no Centro de Eventos, dia dezesseis, no 

centro de eventos, às dezenove horas. O vereador Jhonatan solicita novamente o uso da 

palavra como líder de bancada só para esclarecer essa questão da diferença da 

quantidade de sacas de adubos que foi distribuído, é que a expectativa de inscrições para  

o concurso da Mostra de Terneira era um pouco maior, consequentemente todos os 

participantes ganham uma certa quantidade, então foi falada em quinhentas sacas e 

foram sessentas e pouca a menos, mas esperando que tivessem mais participantes na  



 

 

 

 

Feira da Terneira para estar ganhando essa diferença que acabou ficando para trás, então 

foi isso o motivo que acabou acontecendo de ter menos distribuição do que havia sido 

divulgada anteriormente. O Presidente diz também querer dar os parabéns para seu 

vizinho Guilherme, parabéns para os pais dele, a Marli e o Carlos e os avós também , 

para todos os parentes que estão presentes. 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 

14 de Agosto de 2.018. 
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