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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE JUNHO DE 2.018. 

 

 

Aos cinco dias do mês de junho 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 29/05/2.018. 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. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 101/2.018 – 

Encaminha Balancetes Mês de Abril de 2.018. ORDEM DO DIA: Após as leituras o 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 025/2.018 – Autoriza proceder 

doação de bens móveis que especifica e dá outras providências. O vereador Luiz Gomes 

diz achar que não precisa mais discutir, pois esse projeto já foi passado pela primeira 

votação, é a doação daqueles itens que foram preso, é favorável desde a primeira 

votação. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca o projeto para sua 

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

a assessora que faça a leitura da Ata do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, 

Redação de Leis e Veto da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Nº 024/2.018 – 

Disciplina sobre o estacionamento de ônibus, micro-ônibus, Motorhomes, trailers, 

caminhões e carretas, revoga lei e dá outras providências. Após a leitura o Presidente 

coloca a emenda em discussão. A vereadora Mareci diz que acha que vai ser o único 

voto contra a emenda e contra esse projeto, não tem nada contra o projeto, mas no ano 

passado já foi chamada no fórum e não vai estar aqui desafiando o promotor, porque 

esse projeto já entrou, já voltou, no dia dezesseis de maio o promotor voltou a pedir o 

arquivamento do projeto e não se tem nenhum laudo técnico falando da distancia do 

balneário, já foi várias vezes alterada essa metragem, a emenda agora também passa 

para não ter estacionamento no perímetro urbano, aonde já existe uma lei que não é que 

é contra tirar os carros da rua, é bem a favor, por uma questão de saúde acha que tem 

que ter um lugar para largar os dejetos, por uma questão de segurança, por questão de 

termos livre a nossa avenida, então não é contra o projeto, tem um monte de disque e 

não disque aí, gente lhe crucificando, lhe ameaçando por uma coisa que não deve e está 

apenas defendendo o direito de todo mundo ir e vir, se quiserem abrir mais um 

estacionamento, acha que deve abrir, se quiserem abrir mais dez acha que deve ter, não 

está aqui proibindo ninguém de construir ou de criar seus comércios ou de ter suas  



 

 

atividades, mas tem coisas que não fecha, então estão lhe crucificando que é contra o 

projeto, mas jamais será contra o projeto, porque quando foi falado para esse projeto 

voltar para essa casa, a vereadora apoiou, está aqui seu nome, não era contra o projeto, 

só tinha alguma regras que teriam que mudar, como propôs, e talvez por falar a verdade, 

colocar seu ponto de vista foi crucificado e ficou só que a vereadora é contra o projeto, 

jamais seria contra esse projeto, porque do jeito que ele está é contra, mas assim quer 

deixar bem claro que não é contra algumas medidas que precisam ser tomadas no nosso 

município porque até hoje pintaram as faixas de estacionamento, de motos, de carga e 

descarga, mas não se tem uma placa, tem comércio e sabe o quanto sofre por isso, é 

constrangimento para a vereadora está correndo atrás de placa de carro, estar ligando 

para a polícia, correndo, pedindo onde está o fulano, onde está o seclano para poder tirar 

os carros de frente da sua loja, porque às vezes está ali com um caminhão de produto 

para descarregar, então não é contra, é muito bom esse projeto, de grande valia, mas tem 

algumas normas que não fecham e não vai estar aqui desafiando a lei, se o parecer da 

assessora foi contra, contra alguns itens que não fecham, se foi chamado quando era 

presidente lá no fórum e tinha vinte e quatro horas para recorrer porque dizia que tinha 

alguma ilegal, que tinha alguma direcionamento do projeto, então não vai estar aqui 

desafiando a lei e não dá para entender o objetivo do projeto, então é contra até acharem 

um meio de legalizar isso aqui, não é que é contra todo o projeto, tem algumas coisas 

que precisam serem mudadas, fica triste, fica chateada de chegar aqui, é parceira e o 

projeto partiu do executivo, é a única vereadora dessa casa que é do lado do prefeito, é 

constrangedor, é chato, então deixa aqui o seu desabafo, sabe que tem coisas particular, 

que estão lhe ameaçando, mas não está aqui para brigar, está aqui para defender os seus 

princípios e não está achando legal, tem algumas coisas que tem que mudar, se 

mudarem é favorável ao projeto, no mais não tem nada contra, porque é uma questão de 

saúde, de ter um lugar apropriado para jogar os dejetos, de ter as nossas avenidas 

limpas, com lugar para estacionar, com mais segurança, então não é contra, só que essa 

lei já existe e nunca funcionou, já estão revogando e já foi e já voltou, então é contra. O 

vereador Luiz Henrique diz que a emenda está feita em seu nome, mas só para explicar 

essa emenda fez a pedido do executivo e acredita que eles não irão vetar, partindo do 

executivo, eles não irão mudar o projeto e depois vetar e se nós pegar a Constituição 

Federal no artigo trinta se não lhe falha a memória no inciso cinco ao oito podemos ler 

lá o que compete ao município, que é organizar as áreas, o que vai ser aqui ou ali, então 

compete ao município essa organização de áreas, até da questão de estacionamentos, da 

questão de industrias, nós temos uma área industrial no município, então isso compete 

ao município, organizar esse tipo de coisa, então acredita que a emenda não é ilegal, se 

está na Constituição Federal, então acredita que não seja ilegal, então esse é seu 

comentário sobre a emenda, depois discutimos o projeto também, que foi alterado só 

dois incisos da questão do horário e da questão e do local que tem que ser o 

estacionamento. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca em votação a  



 

 

 

emenda a qual foi aprovada por sete votos e a vereadora Mareci foi contra. Após  o 

Presidente coloca o projeto em discussão. A vereadora Mareci disse que já falou o que 

tinha que falar, não vai ser seu voto que vai decidir. O vereador Luiz Henrique diz que 

havia pedido visto do projeto, para ser analisado com mais tempo, foi feita algumas 

reuniões com os vereadores, buscado pareceres jurídicos de vários advogados, cada um 

conversou com seu advogado de confiança e juntaram vários pareceres e todos os 

pareceres que tiveram, inclusive no curso lá em Florianópolis, onde o vereador Evelásio 

estava presente também, e o projeto não é um projeto ilegal, é um projeto legal e não há 

nenhum problema de votarem, ninguém vai ser cassado, não existe improbidade 

administrativa, ninguém está passando por cima de ninguém, está todo mundo dentro da 

sua área, então nós podemos também votar o projeto tranquilo, porque o projeto é legal. 

O vereador Luiz Gomes diz que é favorável, e até foi conversar com o Presidente da 

Associação de Hotéis, onde ele até pediu para os vereadores votarem favorável, porque 

eles querem que retirem esses ônibus da cidade e eles sentaram junto com a 

administração para montar esse projeto, então houve um pedido da associação dos 

hotéis, conversou com o Walter, conversou com o Presidente da Companhia 

Hidromineral, Jair Gomes também é favorável, e também conversou com o assessor 

jurídico da Prefeitura, onde ele aconselhou para votarem favorável, então por isso seu 

voto é favorável. Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca o projeto com a 

emenda para sua primeira votação o qual foi aprovado por sete votos e a vereadora 

Mareci foi contra. PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem aos visitantes e 

a Deus por mais esta sessão. A vereadora Claudia diz que em meio a tantos problemas 

que a gente assiste, que a gente ouve, e lê, tantas notícias ruins, de aumento de gasolina, 

de não cumprimento de legislação, de corrupção, tanta coisa ruim acontecendo, o Brasil 

chegando numa situação que parece até insustentável, mas o Brasileiro sempre forte, 

tentando fazer no seu dia-a-dia aquilo que é correto e buscando sempre o seu sustento 

da maneira mais responsável possível e no meio disso tudo a gente vê então que não só 

acontecem só coisas ruins, a gente acaba vendo muita notícia ruim e da uma impressão 

que está tudo perdido, mas não é assim, existe muitas atividades e intenções que são 

boas e vão buscar trazer melhorias e vão buscar oferecer cultura, vão buscar oferecer 

oportunidades de conhecimento para a população. Queria citar aqui uma iniciativa do 

Lions que foi divulgada nessa semana, nos meios de comunicação, da montagem da 

biblioteca do servir, é uma iniciativa que pretende colocar uma mini biblioteca na 

rodoviária, com materiais que serão coletados através de doações, de empresas, de 

pessoas físicas, de qualquer pessoa que tenha o desejo de doar livros, revistas e outros 

materiais literários, de leitura, de notícias para compor esse acervo e ele vai ficar 

disponível para a população na rodoviária e também vai poder ser visitado por outras 

pessoas, é um espaço público, de circulação e que vai poder abrigar também esse local e 

esse material e já se considera apoiadora do projeto, já lhe colocou a disposição do  



 

 

 

Lions para que quando eles forem organizar alguma coisa, ou precisarem de doações 

que a gente possa contribuir dessa forma também e gostaria de deixar o pedido aqui a 

todos os colegas vereadores, a toda população, quem tiver materiais e quiser contribuir, 

em breve o Lions vai divulgar os locais onde é para deixar as doações, como fazer e 

depois estimular as pessoas para que aproveitem esse material, conhecimento e 

informação é fundamental, quem sabe a gente tendo uma população cada vez mais 

esclarecida se distribua menos notícias falsas, nas redes sociais e por outros meios de 

comunicação, que as pessoas tenham a capacidade de analisar, de buscar a informação 

correta antes de replicar e multiplicar uma informação, que o máximo que a gente possa 

ter de conhecimento e de informação com certeza vai tirar nossa população da 

alienação, e é essa ideia do Lions de criar a biblioteca do servir é muito positiva e quer 

deixar os parabéns a entidade, as pessoas que tiveram essa ideia e pedir a colaboração 

de todos que gostarem de assunto, que puderem estejam disponíveis para apoiar 

também. 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 05 de Junho de 

2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              
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