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Aos seis dias do mês de junho 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 30/05/2.017. 

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 de Liberação 

de Recursos, Ofício nº 221/2017 da Secretaria de Educação, Ofício nº 405/2017 do 

Deinfra, Ofício nº 10/2017 da Escola Amélia Poletto Hepp, Convite Festa Junina Escola 

Zonalta, Convite Festa Junina Escola Prof. Rodolfo Holeveger de Lageado Mariano. 

DO LEGISLATIVO: Resolução nº 007/2017, Emenda Supressiva ao Projeto de Lei Nº 

14/2.017, de 17 de abril de 2.017 – Disciplina sobre o estacionamento de ônibus, micro-

ônibus, motorhome, trailes, vans e similares, revoga lei e dá outras providências. – da 

Comissão de Constituição Justiça Redação de Leis e Veto e Comissão de Obras, 

Urbanismo, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Indicação Nº 54/2.017 – Solicita 

incentivo/apoio ao Coral Harmonia – dos vereadores Alcides Gomes e Luiz Carlos 

Gomes. ORDEM DO DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão a Resolução 

nº 007/2017 – Altera a Resolução n 09/2016, que institui e fixa tabela de diárias dos 

agentes políticos, ocupantes de cargos comissionados e servidores efetivos nos 

deslocamentos e afastamentos do município a serviço da Câmara Municipal ou em 

missão de representação e dá outras providências. Não havendo nada a discutir a 

Presidente coloca a Resolução em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após a 

Presidente coloca a Indicação Nº 54/2.017 – dos vereadores Alcides Gomes e Luiz 

Carlos Gomes. O Vereador Luiz Gomes diz só tem que dar os parabéns na realidade 

para o vereador Alcides, é ele o mentor desta indicação, ele fez o convite e eu concordei 

com ele, e é justo. Até vou deixar pra ele fazer mais comentários. Mas assim, uma das 

coisas que eu conversei com seu Dolvino hoje, que se não tiver incentivo da parte da 

administração vai chegar um ponto que o coral vai acabar terminando, e é uma entidade, 

acho que mais velha quando se formou o  município né seu Alcides já tinha, e é a única 

entidade na realidade que não tem fins lucrativos de verdade, e eu sou favorável e eu  



 

 

deixo pro seu Alcides fazer o comentário. O Vereador Alcides diz que acha que todo 

Piratuba conhece já a entidade né, o coral, é uma entidade que acho que já veio junto 

com Piratuba, e hoje está com decadência por falta de recurso, pouco lembrada. Então é 

nesse sentido que a gente ta pedindo apoio pra administração, não vamos julgar a 

administração porque ta aí de ontem, mas anos atrás quando Eduardo assumiu a 

prefeitura, depois o seu Elídio, depois o Augusto, o coral tinha incentivo, tinha apoio, ia 

fora pros municípios, o município patrocinava, ajudava, e os últimos anos ta meio 

esquecido então acho que é de grande importância, porque é uma das únicas entidades, 

todas elas são importantes mas essa representa Piratuba. Porque onde ela vai ela leva o 

nome de Piratuba, ela canta o hino de Piratuba, então ela tá representando o município, 

nós Piratubenses, então acho que poderia dar um pouquinho de incentivo, de repente até 

financeiro, achar um jeito de ajuda através da cultura, pra que essa entidade não venha 

cada vez regredir mais, porque a gente já não ve mais ela presente nos eventos, nós 

temos vários eventos tradicionais do município e cada vez desses eventos chama o 

coral, o coral se apresenta e incentiva vai volta aquele tempo que era o coral que nós 

via. Hoje nosso coral tem cd gravado, tem música gravada, então veja a importância de 

nós manter essa entidade, é nesse sentido que a gente quer o apoio da administração e o 

apoio dos senhores vereadores e vereadoras, seria isso aí. Em seguida a presidente 

coloca a indicação em discussão. A vereadora Claúdia diz que gostaria de parabenizar 

os dois colegas vereadores, porque foram muito felizes nessa lembrança, realmente o 

coral é uma entidade representativa, tem todo seu mérito do município e além do 

incentivo financeiro e dos convites pros eventos, talvez fique aí uma sugestão pra essa 

administração pensar num trabalho também de inclui novos cantores né, porque a 

maioria dos cantores, eu acompanhei muito eles conversando com seu Alípio, cujo 

trabalho é invejável, e ele faz isso muito mais pelo amor que ele tem que pela função 

que ele exerce, mas é porque ele realmente ele gosta, e ele mantém esse grupo unido pra 

que as atividades aconteçam. Só que a maioria dos cantores, já são pessoas de mais 

idade, e aos pouquinhos alguns deles não vão mais poder participar dos eventos e nós 

não temos quase ninguém mais jovem entrando no coral então acho que uma das formas 

também que poderia ficar de sugestão para a administração, é tentar buscar nos jovens, 

na juventude através dos professores de música, dos professores de canto que já fazem 

um trabalho assim mas ainda não conseguiram colocar dentro do coral essas atividades 

com os mais jovens, porque há uma necessidade de renovação também né, o coral ta aí, 

nem sei quantos anos, acho que mais de setenta anos, e aí o nosso trabalho vem também 

em sentido de garantir que ele permaneça né, porque esses cantores que tão aí não vão 

ficar sempre ali, a gente vai precisar que eles inclusive que os jovens tenham contato 

com esses cantores de hoje para eles entenderem o valor que o coral tem né, o valor pro 

município, pra cidade , o valor que tem, e esse contato dos mais jovens é importante 

então com certeza sou favorável e acho que vocês tiveram aí uma brilhante lembrança 

em relação ao coral e além disso eu deixaria sugerido então para a administração essa  



 

 

busca por novos cantores, esse incentivo, esse estímulo pra que os jovens essa gurizada 

que gostam de cantar pudessem ir entrando e ajudando também a renovar à esse grupo 

que ta aí né, então parabéns pra vocês mesmo. O vereador Jhonatan diz que faz as 

palavras da vereadora Claudia as suas, a gente comentava antes da sessão a falta da 

renovação e a falta de interesse das pessoas mais jovens á entrar no coral e com certeza 

eu apoio também esse incentivo de ta indo buscar colocando a juventude junto, e eu 

acredito que hoje o diretor de cultura, o Vagner, já foi secretário do coral deve ter um 

olhar diferenciado pro coral, espero realmente que seja mais valorizado em todos os 

termos né, a questão de resgatar a história do coral e manter essa história viva, como na 

parte financeira, logística, enfim o que for necessário . O vereador Alcides diz que só 

pra complementar eu até comentava antes da sessão até com o vereador Jhony aí o 

vereador Luiz, o coral muitas vezes tira dinheiro do bolso pra poder representar o nome 

da cidade. A vereadora Marli diz que eu também concordo com a indicação, até dou os 

parabéns pros dois vereadores, porque eu lembro quando foi gravado o Cd eles tiveram 

maior apoio da prefeitura, sempre lembro que assim a prefeitura deu muito apoio pro 

coral dava os ônibus pra eles ir nos municípios quando tinha aqueles encontros de corais 

que sempre tem no mês de Setembro aqui em Piratuba, eu acho assim que nada mais 

justo que o município continuar apoiando né apoiando e cada vez mais e que também vá 

procurar cantores novos pra até que tem esses de idade que podem ensinar, amanhã 

depois se deixa mesmo acaba sou favorável. Não havendo mais nada a discutir a 

presidente coloca a indicação em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida a presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 22/2017- Autoriza o 

pagamento de despesas anteriores. Não havendo nada a discutir a presidente coloca o 

projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a 

presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 005/2017 – Institui a campanha 

educativa e conscientização sobre a síndrome alcoólica fetal SAF, no âmbito do 

Município de Piratuba e dá outras providências. O vereador Jhonatan diz que já 

discutimos na sessão anterior onde apresentei o projeto. Não havendo mais nada a 

discutir a presidente coloca o projeto para sua segunda votação a qual foi aprovada por 

unanimidade.  Em seguida a Presidente solicita a leitura das atas dos Pareceres do 

Projeto de lei Nº 23/2017. Após coloca em discussão. O vereador Alcides diz que 

gostaria de fazer um comentário, a gente fica contente porque quando na oportunidade a 

gente foi dar uma olhada no maquinário a gente pedia pro executivo quando fosse 

eliminar esses bens mandasse a tabela com os preços mínimos que seria o lance mínimo 

né, e veio ta aqui pra quem quer acompanhar, até importante quem tem interesse de 

entrar no leilão aí vai ser leiloado tem coisas boas e infelizmente o preço de tabela é 

barato porque às  pécimas condições mas pra quem tem interesse de comprar é uma 

grande oportunidade de compra, entrar no leilão aí, os carros fazer uma boa reforma  e 

pra quem usa particular dura tempo né, claro na administração não tem comparação 

porque é andado dia todo né, mês, mas fazendo conforme a gente queria seria isso aí. O  



 

 

vereador Jhonatan diz que acha interessante frisar que aqui na tabela tem o item nº 9 né, 

um ônibus volvo 86 pra quem não sabe é um ônibus que veio de doação da receita 

federal e tá la na garagem desde então apodrecendo, porque é um ônibus que não tinha 

serventia nenhuma, nunca foi utilizado pra nada, ele realmente não tinha como usar, tá 

lá e tenho certeza que nem por oitocentos reais, valor que ta ali vão levar, porque vai 

gasta mais pra tirar de lá. Não havendo nada a discutir a presidente coloca o projeto em 

sua primeira votação a qual foi aprovado por unanimidade. Após a presidente solicita a 

assessora a leitura das Atas dos pareceres do Projeto de Lei Nº 24/2017. Em seguida a 

presidente coloca em discussão. Não havendo nada a discutir a presidente coloca o 

projeto em sua primeira votação a qual foi aprovado por unanimidade. PALAVRA 

LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos visitantes e a Deus por mais 

esta sessão. A vereadora Cláudia dia que quero deixar um elogio a administração e 

também ao pessoal da organização da festa Cabocla da comunidade de Zonalta, pelo 

cancelamento da festa em virtude do falecimento do seu Aderbal de Vargas naquele 

final de semana infelizmente foi uma fatalidade que acabou trazendo um momento triste 

pra própria comunidade de uma pessoa que sempre foi extremamente ativa e que era um 

dos grandes idealizadores da festa cabocla, então não posso deixar de falar, dá esse 

elogio à administração e aos organizadores da festa cabocla por terem sentido essa 

sensibilidade, essa percepção e terem cancelado a festa, é claro que é um evento 

importante pra comunidade mas com certeza não havia um clima pra isso acontecesse 

então nesse momento que se valorizam aquelas pessoas que sempre estiveram a frente 

das atividades né, daquilo que acontece nas comunidades. Gostaria de comentar, eu não 

participei daquela audiência pública sobre as SC`s, mas a gente não precisa ir na 

audiência pública pra ver a situação das nossas rodovias, e o estado lançou uma 

atividade emergencial, tentar reparar um pouco dos estragos que a chuva fez, mas nós 

temos estradas nesse trecho nosso aqui de Piratuba à Capinzal que não são em 

decorrência das chuvas eles já vem a muito tempo trazendo problemas e as chuvas elas 

agravaram essa situação, então motivo de registro eu quero deixar aqui o meu pedido 

novamente de atenção do governo do estado para com essa rodovia, os riscos estão cada 

vez maiores, com as chuvas dos últimos dias deu pra acompanhar muitos riscos ainda 

além disso não só para o bem material que é o carro, mas principalmente pras pessoas 

que estão no veículo. Domingo à noite por acaso, nós viemos pra cidade aqui por Linha 

Serraria , naquele buraco que tem perto da comunidade da linha serraria lá próximo da 

casa da Márcia, tinham três carros, até o três pinheiros, tinhas três carros trocando pneu 

por causa daquele buraco naquele trecho ali, é uma vergonha um absurdo um risco, é 

um perigo e infelizmente talvez vai ter que acontecer alguma coisa séria, alguém vai ter 

que morrer ali pra que o governo do estado tome as providências necessárias né, então 

quero deixar aqui até meu repúdio a esse descaso com as rodovias com esses trechos aí 

que tão ficando cada vez piores, não só essa, vocês sabem que tem mais rodovias por aí 

que tão terríveis, mas esse trecho aí me deixou muito preocupada porque já houve  



 

 

muitos acidentes, a curva da linha serraria é um dos exemplos, aquela outra curva 

próximo ao cemitério de linha serraria é um local perigosíssimo já houve lá acidente 

com vítima no ano passado , esse ano com todas as chuvas era agua e terra pra dentro do 

asfalto, e como é uma SC é a responsabilidade do estado, mas talvez, até gostaria de 

deixar registrado aqui uma intenção de que o próprio pessoal da prefeitura de uma 

olhada pra aquela lateral lá pra tentar abri um pouco, pra tentar evitar que entre tanta 

água com terra naquele trecho ali, porque infelizmente se continuar assim mais pessoas 

vão sofrer acidentes naquele trecho né, então tá muito, muito perigoso. Gostaria de 

reforçar o convite pras festas Juninas né, já foram lidas aqui no nosso expediente mas 

nós já temos nesse final de semana duas, três na verdade né contando com a escola 

estadual Carlos Chagas então tem, no sábado a tarde tem escola Amélia no sábado a 

noite na carlos chagas tem jantar né da escola, e no domingo tem na escola Marechal, no 

próximo final de semana no dia vinte e três tem escola de zonalta a tarde, e no dia vinte 

e quatro a noite tem jantar junino, que é da escola Lageado Mariano no Centro 

Comunitário, e a escola passinho inicial que fecha as festas né lá no dia oito de julho, e 

que todos tanto meus colegas aqui mas também todas pessoas possam participar, da 

uma passadinhas nas festas aí porque realmente as crianças se dedicam né e preparam o 

melhor nas apresentações pra que os pais vão assistir. Eu gostaria de falar também sobre 

o retorno da Epagri agora oficialmente né, quero inclusive cumprimentar o Fontanela 

que é um dos técnicos né, deixar o cumprimento também para o Aleksandro que volta 

ao trabalho desejando boas vindas pra piratuba, pra vocês né, dizendo que a gente já 

sentiu a movimentação, a quantidade de pessoas que estiveram passando pelo escritório 

alguns pra dar as boas vindas, outros já pela necessidade que ficaram por algum tempo 

não sendo atendida então que bom e que o trabalho seja bem feito podem contar sempre 

com nosso apoio. E também gostaria de deixar uma solicitação pra Assessora, pra 

encaminhar uma indicação pra próxima sessão nós já falamos aqui várias vezes e 

falamos de fazer uma indicação coletiva pedindo que seja repassada para o Hospital o 

Evento da Abertura da temporada, e agente ainda, vai passando os dias e a gente acaba 

não fazendo e eu gostaria de deixar em aberto essa indicação e gostaria de pedir a 

colaboração de todos vocês, eu deixo ela em aberto, indico ela mas peço que cada um de 

vocês também seja parceiro nessa indicação e coloque também a sua posição em relação 

a isso pra que a gente possa fazer uma indicação coletiva né, já que, o hospital é uma 

entidade que atente a todos né sem nenhuma distinção e também manifesta minha 

preocupação não somente pelo hospital que é uma entidade né que atende as questões de 

saúde também uma preocupação com a própria APAE, hoje o vereador Jhony que 

acompanha um pouquinho mais de perto, também a gente sabe que vinha passando por 

algumas dificuldades e o próprio evento da abertura a gente chegou a comentar que eles 

poderiam talvez trazer algum repasse de repente pra APAE, então de que maneira a 

gente pensasse nessas duas instituições aí né e buscasse todo apoio necessário da 

administração e no mais desejar uma ótima semana de trabalho e que todos tenham uma  



 

 

semana abençoada muita saúde e deseja que as chuvas não tragam mais prejuízos né, 

deseja que acalme aí e a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade com 

alguns desses riscos aí que são provocados pelas chuvas, boa noite a todos. O vereador 

Evelásio diz que tem um assunto que gostaria de falar, eu fiquei sabendo de um terreno 

que está a venda, um terreno da esquina ali e eu acho que é de extrema importância pro 

nosso município então quero aproveitar a oportunidade fazer uma indicação pra que 

mandasse pra administração uma indicação pra que fosse comprado esse terreno que eu 

acho que o nosso município teria um local mais tarde pra se fazer alguma coisa de 

repente no futuro um portal de entrada do município, até porque esse terreno se de 

repente uma pessoa particular  mais tarde vier comprar e fazer um prédio vai trancar 

muito a visão ali sendo uma esquina pro pessoal que vem do Ipira, que vem de Capinzal 

e vai acabar prejudicando nosso trânsito, então fica aí um apoio de se pensar entre nós aí 

de repente pra administração pensar em comprar esse terreno aí pensando no futuro do 

nosso município. No mais também agradecer e parabenizar o Fontanela pela volta da 

Epagri deseja bons trabalhos, e aos nossos agricultores agora o que precisar aí do 

atendimento o pessoal volta procurar a Epagri que tá as ordens né, de portas abertas, 

muito obrigado. A vereadora Marli diz que esse terreno que o colega vereador quer que 

faça a indicação, esse terreno já veio pra prefeitura acho que ano retrasado, onde eles 

iam trocar o terreno, aquele pelo terreno do lado aqui que é da prefeitura, onde os 

vereadores não entremos em acordo nenhum, não foi aprovado, foi retirado o projeto, 

porque assim não sei esse dai até foi falado pro prefeito aquela época comprar só que 

esse terreno aí eles querem um absurdo que tomara deus que a prefeitura compre né. O 

vereador Jhonatan diz que primeiramente quero cumprimentar a todos os visitantes, os 

colegas vereadores, e a respeito dessa questão do terreno ia comentar  realmente que 

veio aqui pra troca né desse terreno pelo terreno da prefeitura velha, só que a diferença 

que se não me engano o valor do terreno perto de seiscentos mil reais só que ele tinha 

cem, cento e poucos metros a menos que o da prefeitura, se fosse metro por metro até 

seria uma troca justa mas se não acho que fica meio no prejuízo a prefeitura né, mesmo 

que ali tem um canto que não tem muito o que se fazer mas de qualquer maneira acho 

que no metro a metro seria justo, eu concordo com o vereador que ali a gente tem que 

realmente  ta adquirindo desapropriando negociando, enfim, aquela parte tem que ser do 

município, fazer uma entrada bonita pro nosso município, é a nossa cara, quando o 

pessoal chega, entra na cidade de Piratuba, por mais que a cidade comece mais lá pra 

cima, a gente sabe que onde que chega da um olhar diferente é aqui no centro. Referente 

também ao que a vereadora Cláudia comentou da condição ali de Linha Serraria, é 

precária, tem um buraco ali que eu me atrevo a dizer que ele tem mais que um metro de 

diâmetro, porque é enorme, eu mesmo já cai na outra vez quando tava aberto né, depois 

taparam, fizeram um tapa-buraco agora essa semana pra Capinzal e quando eu fui eles 

tavam fazendo, na volta eles estavam fazendo e se continuar chovendo do jeito que ta, 

semana que vem ta tudo aberto de novo, porque só foi jogado um asfalto dentro e nem  



 

 

uma máquina pra soca aquele asfalto nada, só davam umas duas três sapateada em cima 

e tocavam o barco, então são medidas assim, paliativas, que na verdade nem paliativas 

são porque nem dura nada, infelizmente uma situação que vem se estendendo a bastante 

tempo e não tem nem perspectiva nessa melhora, ali também a questão daquela água em 

frente ao cemitério eu reparei ontem vindo de lá, logo mais a baixo tem um bueiro então 

de repente se a prefeitura pode mexer na lateral ali do cemitério e puxando fazer 

encanamento, enfim não sei como é que, tem que ir lá analisar a situação, acredito que 

dá pra encaixar naquele bueiro que tem um pouco mais pra baixo, porque ali tem uma 

lâmina de água perigosíssima ali naquele local, na verdade no trecho todo até capinzal 

tem bastante lamina de água. Quero também deixar aqui registrado um agradecimento 

aos motoristas da educação que durante semana  passada durante aquelas chuvas fortes 

foram aí com pessoal aí das obras ta analisando fazendo um levantamento da condição 

das estradas ve se tinha condição de ta andando com os ônibus, veículos pra ta buscando 

os alunos  levando pra casa realmente em segurança, então fizeram um trabalho que 

nem é da obrigação deles né, então deixar registrado esse agradecimento em nome de 

toda bancada da situação e também cumprimenta o  professor Cleodi que eu procurei ele 

me deu explicação  referente ao cancelamento das aulas que mesmo tendo sido 

cancelado a dois dias aulas o calendário tem uma flexibilidade que vai conseguir ta 

cumprindo  as oitocentas horas ou duzentos dias letivos, então tem uma margensinha de 

erro que foi dos dias letivos que foi, que acabou sendo usada vamos dizer assim, mas 

que mesmo assim em decorrência da falta de aula, é claro que teve um prejuízo pro 

nosso município né, então foi tentado fazer o menor dano possível. Semana passada o 

vereador Luiz colocou referente a uma guarita perto do posto Potencial que tem bastante 

gente que espera e eu aproveitei a oportunidade conversei com o professor Cleudi 

também com o Joelson agora atual secretário da cidade e aquela guarita foi retirada da 

frente do correio ali onde ta saindo uma construção ta sendo reformada e vai ser 

colocada lá, então no máximo um prazo de trinta dias é pra ta essa guarita lá, se não 

tiver a gente vai atrás pra ta cobrando também, e em breve vai ter umas guaritas novas, 

vai ser uma coisa mais moderna usando balançe não vai mais ser essas casinhas de lata. 

Quero deixar registrado aqui também uma conquista pelo deputado Pedro Uczai  

juntamente com outros deputados claro, pela derrubada do veto do Presidente Temmer à 

respeito do ISS sobre o Lising – operação de cartão de crédito e débito, que é isso?! 

Tinha passado um cartão aqui em Piratuba, o imposto sobre o serviço da máquina do 

cartão era cobrado lá em são Paulo que é a sede da empresa, então graças a esse veto 

todos os municípios do Brasil vão ta começando a receber o imposto do ISS dessas 

operações no município vai dar mais ou menos uma retribuição de seis bilhões de reais 

em todo o Brasil, Piratuba vai dar aí um incremento na arrecadação de cento e quarenta 

mil reais, não parece tanto mas faz uma diferença enorme que pode ser usado pra varias 

situações. Também deixar aqui registrado nota de pesar do falecimento do seu Aderbal 

de Vargas de Zonalta um dos idealizadores da Festa Cabocla e também deixar  



 

 

registrado que no dia dezesseis de julho ficou marcado então a nova data da festa 

cultura cabocla. Também deixar registrado aqui que no dia primeiro de junho teve o 

lançamento do projeto de fortalecimento do turismo principalmente de inverno aqui em 

piratuba uma parceria da Prefeitura, do Sebrae, Associações de Hotéis, comercio, CDL 

enfim população em geral, então uma ação aí que visa desenvolver melhor nosso 

turismo e também aumentando nosso comércio, dando um giro maior de gente no nosso 

município e consequentemente gerando emprego e renda, seria isso, muito obrigado, 

boa noite. O vereador Alcides diz que foi comentado sobre a indicação que o vereador 

Evelásio ta querendo fazer, eu acho que tem que fazer mesmo, a situação que foi 

discutida a outra vez que veio o projeto nesse sentido na verdade a gente até falou com 

o proprietário do terreno que se fosse de mano a gente era favorável eu fui um que votei 

contra e se for de mano qualquer lugar eu voto de novo mas voto a favor, mas se for 

devolver a mais eu sempre vou ser contra, acho que nós temos que preservar e valorizar 

o que é público, então ali naquela oportunidade se pediu duzentos e cinquenta  metros 

de terra a mais, daí foi baixado não lembro se é cento e cinquenta, pelo centro onde tem 

que é pra construí a prefeitura tem até um projeto, trocaria quinhentos por seiscentos e 

cinquenta, então não é justo, se aquele tem valor, aquele do centro acho que tem mais 

valor ainda, até a gente colocava a oportunidade que a avenida tinha duas frentes, uma 

pra baixo, uma pra cima, de mano seria um grande negócio, não fez então , até foi 

sugerido pra administração fazer uma desapropriação, que pode fazer né, pega três 

imobiliária avalia o terreno e desapropria, eu sou favorável, é claro que vai abrir uma 

porteira ali, vai ficar bonito a entrada da nossa cidade mas desde que não haja prejuízo 

pro município , isso eu sou com certeza sempre favorável. Eu queria comentar sobre a 

audiência pública que teve em Capinzal, a vereadora Cláudia até levanto a questão, eu 

falei que eles não gostam de Piratuba, viu a resposta que veio no ofício? Se não dá de 

coloca redutor de velocidade, eles que dissessem que vão achar ao menos outro jeito pra 

fazer pra sinalizar aqueles dois ponto ali, nem isso, eles vem simplesmente dizendo que 

não fazem, e a vereadora Marli e a vereadora Mareci estiveram presente nessa audiência 

eu falei a outra vez, e as aguas tão acabando com as estradas, não é só aqui em Piratuba, 

nós fomos em viagem a Florianópolis, no Tribunal de contas, a Presidente da Câmara e 

também a Assessora, do trevo do Serrito até Campos Novos, não tem mais condição de 

andar, tá horrível, quando nós fomos tinha pouco, quando nós voltemos tinha três vezes 

mais buraco, então imaginem com tudo esses dias de chuvas a situação que deve tá 

quilo ali, a gente sabe que cada dia vai ficar pior, e se antes era ruim vai ficar muito 

pior, é uma situação bem delicada, então não sei o que vai acontecer com nosso Estado 

e com nossas estradas.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 06 de Junho de 

2.017. 
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