
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.236  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2.018. 

 

 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro 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 06/02/2.018. 

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: Ofício nº 

018/GABS/2.018 – da Agência de Desenvolvimento Regional – Resposta do Ofício 

CV/191/2.017, Ofício da Assembleia Legislativa – Deputado Serafim Venzon, Ofício nº 

03/2.018 – Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Itá. ORDEM DO DIA: Não 

tivemos nada na Ordem do Dia.  PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem 

aos visitantes e a Deus por mais esta sessão. O vereador Luiz Gomes diz querer fazer o 

convite para as festividades do município, mas vai deixar para o líder de bancada, se 

não todos vão ficar falando a mesma coisa. A vereadora Claudia diz que hoje é um dia 

que relembram a data de aniversário do Município que é uma data importante, sessenta 

e nova anos de emancipação e o final de semana está cheio de programação, começa na 

sexta-feira o Canta Piratuba, no dia dezessete tem corrida rústica de manhã, tem 

também a programação a noite no Parque de Eventos com shows e no domingo o dia 

todo movimentado na Praça e também o momento cívico que é um momento importante 

para se reunirem aqui na cidade, diz também que tem muito orgulho em fazer parte 

deste município e acha que o papel dos vereadores é fundamental para ajudar a levar 

Piratuba sempre ao desenvolvimento e o amor pela nossa terra, pelo local onde a gente 

vive vai fazer com que muitas das nossas decisões sejam tomadas da melhor maneira 

possível, então quer Parabenizar Piratuba por sessenta e nove anos de emancipação e 

desejar que venham muitos mais anos aí de sucesso e prosperidade para toda nossa 

cidade. O vereador Alcides diz que acha que deveriam ajuntar essa resposta do DNIT 

com a Moção que foi feita e enviar para o Estado. Mandar essa resposta junto, pois 

pediram para que fosse revitalizada a SC e a modificação do trevo que dá acesso a 

Peritiba, Piratuba e Ipira lá na 153 e a resposta que veio é que é de responsabilidade do 

Estado, então acha que deveriam pegar a resposta do DNIT, que é do Governo Federal e 

a Moção que foi feita e mandar ela para o Estado para que eles tomem providência, se  



 

 

 

não amanhã ou depois começa acontecer mais e mais acidentes naquele trevo e ninguém 

faz nada e repassar, mandar para as outras câmaras, como Alto Bela Vista, Peritiba, 

Ipira e até mesmo Capinzal, porque não Zortea, Ouro, para que seja modificado aquele 

trevo lá e junto mandar uma resposta dada pelo DNIT, que a responsabilidade não é 

deles e sim do Estado de Santa Catarina e vamos mandar também para os nossos 

Deputados, cada bancada tem os seus deputados, então vamos cobrar, pois se não 

fizerem nada vai ficar do jeito que está e nosso acesso à Capinzal não vai mudar nada 

cada dia piora, fecham um buraco aparece dez, então acha que devem tomar uma 

providência, fazer a sua parte e mandar para os municípios vizinhos para que façam a 

parte deles, aí quem sabe consigam alguma coisa nesse ano. Também queria aproveitar 

porque fez uma indicação no ano passado para que fosse conseguida a insalubridade 

para as agentes de saúde, na época não estava legalizado, tinha que ser feito um seletivo 

para legalizar o sistema de contratação delas e agora foi feito um seletivo e foram 

recontratadas, então acha que está na hora de regularizar, então teria que mandar um 

ofício ao setor competente, para a secretaria de administração ou para a secretaria de 

saúde para que eles tomem providências, porque elas merecem. A vereadora Marli diz 

ter uma indicação para fazer para a secretaria de obras, para que seja feita a melhoria na 

estrada de acesso a propriedade do Cilomar Alves de Aguiar, do Adão de Souza, 

Valdemar José de Souza e Gilmar Alves de Aguiar, é uma família só numa linha e está 

péssima a estrada deles e passa o caminhão de leite e está complicado. Também pedir 

um ofício para a prefeitura porque pedem no correio, porque no Acesso Sul, Linha 

Diesel foi passado perímetro urbano, dai no correio eles falam que para levar as 

correspondências das pessoas tem que ser só aonde existe perímetro urbano, se não eles 

não entregam, só que se vai falar com eles lá no correio eles falam que tem que mandar 

um ofício para a prefeitura para o prefeito autorizar essa entrega das correspondências 

na Linha Diesel. Que Deus abençoe muito o nosso município porque sessenta e nove 

anos é uma história, é filha dessa terra e tem uma paixão muito grande pelo nosso 

município e também pelas pessoas que hoje residem em nosso município e desejar que 

Deus continue sempre abençoando o nosso município porque a gente vê, escuta os 

temporais que dá em outros lugares e nós aqui somos muito abençoados, tem muita fé 

na Nossa Senhora de Alexandria que é a Padroeira nossa e ela sempre tem nos 

defendido, que o nosso município continue por muitos e muitos anos sempre assim, pois 

estamos de parabéns. O vereador Jhonatan diz querer deixar registrado os parabéns aos 

sessenta e nove anos de emancipação político administrativa do nosso município de 

Piratuba, é um município fácil de se falar, quando a gente gosta do lugar fica fácil de 

falar, faz vinte e sete anos que mora em Piratuba, praticamente sua vida inteira, então 

tudo que tem de bom, de lembrança da sua vida, a grande maioria foi aqui em Piratuba, 

sente muito em não estar na sua certidão de nascimento, invés de Ponte Serrada estar 

Piratuba, de tanto que gosta dessa cidade, é um lugar tranquilo, gostoso de se viver,  



 

 

 

como diz o nosso hino é uma terra boa, é um lugar que todo mundo que passa volta, 

todo mundo gosta e quem passa tem vontade de voltar ou de ficar. Então pretende 

permanecer para o resto da sua vida nessa cidade porque realmente tem uma qualidade 

de vida ímpar, em lugar nenhum se acha uma qualidade de vida como a gente tem aqui 

em Piratuba e para comemorar esse aniversário do nosso município temos aí uma farta 

programação de acontecimentos, de comemorações, já iniciaram na semana passada e 

vai ter na sexta-feira o festival da canção municipal que após muitos nos retornou e 

acredita que vai ser um sucesso, teve dezoito inscritos na categoria adulta e cinco na 

categoria infantil, então mostra que nós temos público para estar fazendo festival, tem 

bastante gente querendo mostrar seu talento e tem certeza que vai surgir bastante 

surpresa nesse festival aí, bastante gente surpreendendo na qualidade de cantor e 

também no sábado tem o show com Victor e Hugo, uma dupla que um dos componentes 

é natural de Piratuba, já fez outros shows, iniciou a carreira aqui, é bom a gente ver que 

o pessoal está estourando e também consegue estar tocando aqui na nossa cidade e 

depois com uma dupla consagrada Gilberto e Gilmar, tem programação então para a 

família inteira, também no sábado tem a corrida rústica, a tradicionalíssima corrida 

rústica e passeio ciclístico, muitos e muitos anos que já acontece, até mesmo o vereador 

já participou quando era pré adolescente, quando era adolescente, tem até uma medalha 

de quarto lugar guardada e também o domingo na praça, vai ter o momento cívico e se 

não se engana também vai ter uma programação para a criançada. O vereador Evelásio 

diz também querer estender os parabéns ao nosso município, sessenta e nove anos de 

emancipação, também está disposto a trabalhar por este município para que ele seja 

cada  dia melhor, é onde a gente nasceu, tem o umbigo enterrado nesse município e 

como diz o vereador Jhonny acha que vai ficar por aqui, pretende e deixar também 

estendido do convite para que as pessoas compareçam nas diversidades que irá ter 

durante a semana e na semana que vem também, na semana que vem também vai ter o 

rodeio crioulo que vai ser no Parque de Eventos, e como é tradicionalista convida 

também o pessoal para que participem desse evento. Vai trazer a conhecimento da 

câmara mais um fato que infelizmente vem acontecendo no interior do nosso município, 

no ano passado já bateu nessa tecla e volta a bater de novo, pois é agricultor e sente 

muito quando vem acontecendo esse tipo de coisa, e está sentido que a nossa agricultura 

é um pouco deixada a desejar por apoio da secretaria de agricultura, foi procurado essa 

semana por vários agricultores sobre a produção de silagem, porque não estão dando 

conta de fazer toda silagem e por isso estão deixando várias pessoas para trás que estão 

tendo que pegar máquinas particulares, então vem trazer aí a conhecimento, pois 

trabalhou nove anos nesse setor e sabe como funciona, sabe que a prefeitura tem 

condições de dar conta, nos anos que trabalhou não precisou nunca entrar empresa 

particular para fazer serviço porque a prefeitura dava conta, quando trabalhava era sete 

operadores, hoje tem nove operadores, tem mais dois organizadores que antes não  



 

 

 

existia, correndo com carro da secretaria, dois carros, um pra lá, outro pra cá para 

organizar, com mais um técnico, segundo o secretário disse em reuniões que estavam 

mais vereadores presentes que ia passar um técnico nas propriedades averiguando as 

lavouras, aquelas que estavam mais adiantadas para fazer primeiro, então dá uma soma 

de no mínimo cinco pessoas a mais e acaba tendo essas condições das pessoas ter que 

pegar máquinas particulares porque os milhos estavam secando e hoje no setor da nossa 

agricultura, o setor leiteiro tem grande força na agricultura, então acha que os nossos 

agricultores não podem perder uma lavoura porque vai passar do ponto porque vai 

refletir mais tarde na propriedade, no inverno não vai ter alimento para as vacas de leite 

e vai prejudicar a produção, então queria saber o que está acontecendo, se aumentou 

tanto a demanda nesses últimos dois anos que antes não viam acontecer esse tipo de 

coisa ou é alguma coisa que tem de errado dentro da administração, é esse apelo que 

faz, para saber o que está acontecendo.  O Presidente também diz querer parabenizar 

Piratuba por mais um ano de emancipação e igual o vereador Jhonatan falou, também 

não é natural de Piratuba, mas Piratuba lhe adotou muito bem, já faz dez, doze anos que 

está aqui e só tem a agradecer esse município. 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 Fevereiro de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva        Evelásio A. Vieira   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 



 

 

 

 


