
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.244  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2.018. 

 

 

Aos dez dias do mês de abril 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 03/04/2.018. 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 013/2.018 – 

Companhia Hidromineral de Piratuba – Resposta Ofício CV/037/2.018 – Solicitação do 

vereador Evelásio Vieira, Ofício de Liberação de Recursos, Convite para Assembleia 

Geral da AVAUC, Convite para o IX Encontro das Mulheres Parlamentares – 

promovido pela UVESC. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 19/2.018 – do Projeto de 

Lei Ordinária Nº 016/2.018 – Abre crédito especial no orçamento do exercício 2.018. 

Altera artigo 1º da Lei Municipal 1.447, de 08 de março de 2.018 e dá outras 

providências, Mensagem Nº 20/2.018 – do Projeto de Lei Ordinária Nº 017/2.018 – Cria 

o Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências. ORDEM DO DIA: Após 

as leituras o Presidente coloca em discussão O Projeto de Lei Nº 08/2.018 – Concede 

revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo, concede 

revisão anual dos servidores do Poder Legislativo, dos subsídios dos membros do 

Poder, detentores de mandato eletivo e secretários municipais do Município e dá outras 

providências. – Projeto que a vereadora Marli havia solicitado visto. A vereadora Marli 

diz que esse projeto já entrou nessa casa e já foi reprovado pelos vereadores, agora 

voltou de novo para os vereadores votarem, só que o prefeito não precisa mandar esse 

projeto para os vereadores aprovarem, ele pode fazer um decreto e ele mesmo pode dar 

esse repasse, só que não, mandou para cá de volta para tirar das costas dele e por nas 

costas dos vereadores, depois saem na rua, os funcionários todos procurando os 

vereadores e pedindo para que tivesse um pouco de reajuste, foram conversar com o 

Giovani secretário, não deu resposta nenhuma, pediu visto do projeto até para segurar 

um pouco mais para a diretoria da Aspupi que a associação dos funcionários, que foram 

também conversar com o prefeito e com o secretário para ver se conseguiam um pouco 

mais de aumento e nada, pediram então um abono, também não deram, então não sabe, 

mas acha que o funcionário bem pago, o funcionário bem remunerado ele trabalha  



 

 

 

melhor também, o que eles alegam é que a folha de pagamento está muito alta, só que 

antes falavam que a administração passada pegava muita gente para trabalhar , mas vai 

ver hoje a quantia de funcionários a mais que tem, aí não podem dar aumento para os 

funcionários porque a folha mesmo vai estourar e já está estourando, mas é contra o 

projeto. A vereadora Claudia diz ter alguns dados que tirou hoje do Portal da 

transparência, levantando esse número de funcionários que realmente a folha de 

pagamento chega num limite muito próximo do limite previdencial, pelo número de 

funcionários, não diria pelo aumento, porque não foi essa justificativa que veio para os 

vereadores, que o número de funcionários é muito grande então é muito perigoso se 

oferecer um reajuste de valor real, que não somente o do INPC, então para a gente ter 

uma ideia dessa quantidade de funcionários no portal da transparência é uma fonte que 

tem esses dados atualizados, então nos dados de hoje, pegou os últimos três anos, dois 

mil e dezesseis, dois mil e dezessete e dois mil e dezoito, em dois mil e dezesseis pegou 

o mês de abril como referencia, duzentos e noventa e oito funcionários, com cinquenta e 

três comissionados; dois mil e dezessete, duzentos e oitenta e três funcionários, com 

cinquenta e quatro comissionados, um a mais dentro do padrão, agora em abril de dois 

mil e dezoito o Portal da transparência está dando trezentos e quarenta e quatro 

funcionários, com cinquenta e seis comissionados, ficou dentro da dezena dos 

cinquenta, digamos assim, o comissionado, mas o que assusta é essa diferença de 

sessenta e um funcionários de dois mil e dezessete para dois mil e dezoito, esses dados 

tirou hoje do portal da transparência, então a gente fica preocupado com isso, a gente 

sabe que a prefeitura precisou assumir alguns serviços como foi o caso da patrulha 

agrícola, como foi o caso dos agentes de endemias, a readequação dos agentes de saúde, 

mesmo assim é mais de vinte por cento, de abril de dois mil e dezessete para abril de 

dois mil e dezoito, temos mais de vinte por cento a mais de funcionários, então é 

obviamente que não tem como dar aumento, tem um número grande de funcionários, 

compreende a importância de ter os funcionários públicos para ele oferecer o serviço, 

mas essa preocupação nossa, não é o objetivo dos vereadores que o prefeito seja 

inconsequente, que ele dê um aumento que depois a prefeitura não vai conseguir 

cumprir, mas é de sabedoria de todos de que quando esse número de funcionários 

aumenta muito é preciso tomar algumas medidas de contenção, uma delas nesse caso 

está sendo não oferecer o aumento real, só dentro do INPC, mas vejam que dessa forma 

os funcionários de carreira são os que mais estarão sofrendo com essa diferença de 

número de funcionários e esse percentual pequeno, entendemos também que anos 

anteriores, várias vezes, inclusive em outras administrações foi dado somente o aumento 

do INPC, que é o que a lei obriga, mas era um momento em que o INPC deu um valor 

melhor, então nos últimos anos esse é o pior de todos, ele não chegou nem a um por 

cento, então a nossa reivindicação era de que mesmo que fosse só um pouquinho, uma 

migalhazinha, mas que tivesse uma diferença, buscaram através da Aspupi, buscaram  



 

 

 

com a representatividade dos vereadores aqui, inclusive de todos buscando negociação, 

infelizmente não foi possível, estamos novamente aqui com esse assunto em pauta, é 

ruim ter que voltar a esse assunto, talvez seja necessário, mas vejamos realmente que da 

maneira que a folha está inchando o aumento vai ficar impossível não só agora, mas vai 

ser impossível aí nos próximos anos também, como diminuir essa quantidade, a lei é 

bem clara nesse sentido, isso é federal, primeiro diminui cargo comissionado, depois 

diminui funcionários contratados e funcionários efetivos somente em casos extremos, 

mas fica bem triste de sentir que realmente não houve resultado, nenhum tipo de 

negociação teve resultado. O vereador Evelásio diz que foi muito bem colocada as 

palavras da vereadora, lembrando que todo mundo pode ter acesso ao portal 

transparência, também esteve olhando e na verdade de dois mil e treze para cá, esse é o 

maior número de funcionários hoje, então é uma quantia grande de anos que vem 

batendo o record agora, lembrando que anteriormente a administração era criticada por 

ter muito funcionário contratado e a reclamação do adversário é de que tinha muito 

funcionário e hoje estamos batendo esse record em número de funcionários por isso que 

vem esses problemas acarretando agora essa situação de não pode dar aumento devido 

aos funcionários. O vereador Alcides diz só querer justificar seu voto, já votou uma vez 

contra, não vai mudar sua opinião, não adianta falar muita coisa, quem faz uma boa 

administração é o servidor público, se ele estiver descontente não vai render muita 

coisa, então cabe ao prefeito, o problema vai ser dele, seu voto não muda porque o 

prefeito poderia dar esse reajuste sem passar pela câmara, então seu voto não vai mudar 

nada, então mantem seu voto contra porque votou contra na outra vez, ele tem que saber 

o que é melhor para a administração, mas acha que esse não é um bom caminho. O 

vereador Luiz Gomes diz que fica numa situação até difícil de falar, hoje é situação, 

mas conversaram com o secretário de finanças, como a vereadora Marli falou e ele 

alegou que toda Amauc, só Alto Bela Vista não deu o aumento do INPC, então ficaria 

difícil e para os vereadores também ficam difícil aumentar, porque hoje a crise está tão 

difícil para o País todo, também concorda que o funcionário tinha que ganhar mais, mas 

não tem como aumentar, e foi dado o vale alimentação e para os agentes que ganham 

pouco salário daria um aumento de até cinco por cento se fosse ver, concorda que quem 

ganha mais, o funcionário de carreira esses cinquenta reais que ganhou de vale 

alimentação não meche em nada, mas fazer o que, tem que votar aqui, veio o projeto. 

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

votação o qual foi aprovado por cinco votos e os vereadores Claudia, Alcides, Marli e 

Evelásio votam contra. Após o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 

12/2.018 – Autoriza a realização e o fomento de programas culturais e dá outras 

providências. Projeto que a vereadora Claudia havia solicitado visto. A vereadora 

Mareci pede visto do projeto. O Presidente concede o visto do Projeto a vereadora. Em 

seguida o 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 15/2.018 – Abre crédito especial 

por conta do superávit financeiro do exercício anterior no orçamento vigente no valor de 

R$ 141.480,00 e dá outras providências. Após as leituras o Presidente coloca o projeto 

em discussão. A vereadora Mareci diz que esse projeto está liberando para o pessoal da 

administração começar a mexer e fazer o Plano Diretor, realizar junto ao público as 

audiências públicas, regulamento das obras, então estão liberando para eles começar a 

mexer. O vereador Alcides diz que esse projeto está vindo numa hora boa, porque faz 

muito tempo que o pessoal de Piratuba espera, já passou outro projeto aqui e não deu 

certo, esperamos que esse aí de certo, esse é o primeiro passo, depois vai ter as 

audiências púbicas, mas está se encaminhando para o lado bom, é favorável com 

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

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

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

Justiça, Redação de Leis e Veto e Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência 

Social do Projeto de Lei Legislativo Nº 02/2.018 – Determina os estabelecimentos 

públicos e privados do Município de Piratuba – SC, a inserirem nas placas de 

atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e dá outras providências. Após as 

leituras o Presidente coloca o projeto em discussão. A vereadora Claudia diz que esse 

projeto de lei foi proposto por ela e vem acompanhando o trabalho que é realizado pela 

Apae e também pelo grupo de pais que tem filhos autistas e é no momento que as 

pessoas se deparam com uma pessoa com deficiência é que vão entender e buscar esses 

direitos, vão tentar todas as possibilidades de dar um entendimento a eles. O Kauê que 

veio aqui e muito honra a presença dele aqui e hoje é seu aluno na escola Amélia 

Poletto, então é somente quando a gente convive, que a gente tem o contato é que 

entende o amor que a gente desenvolve por todas as crianças, mas a gente sabe que 

essas crianças vão precisar um atendimento adicional, um atendimento especial, então 

as pessoas que tem familiares, com alguma deficiência, aqui no caso estamos falando do 

autismo elas passam por situações diferenciadas, elas não passam provavelmente pelas 

mesmas situações que os pais das crianças ditas normais vão passar e nesse sentido 

nesse projeto que é baseado num projeto que já existe em âmbito estadual, já existe em 

âmbito federal, já existe em vários municípios, ele determina que com a colocação do 

símbolo que é um lacinho que tem as cores azul, amarelo e vermelho, simboliza o 

autismo. O objetivo é que juntamente com aquelas placas que existe de preferencia para 

cadeirante, preferencia para idoso, também haja o símbolo, que vai mostrar que naquela 

vaga também há direcionamento para as pessoas que tem autismo, porque o autismo não 

é uma deficiência que as pessoas vejam, não vai ter a pessoa andando de cadeira de 

rodas, ou com uma bengala, ou com outro tipo de dificuldade, eles vão caminhar, eles 

vão correr, eles vão ter as atividades físicas digamos normais, mas são outras questões  



 

 

 

que estão implicadas nas características do autismo, então esse projeto aqui e logo 

depois vem o outro que vai falar de uma semana de conscientização, eles estão aí para 

tentar buscar esses direitos, direitos que são dos autistas, direitos que sendo conferidos 

aos autistas, com certeza vão abrir caminhos para que outras pessoas com outros tipos 

de deficiências ou outras questões de minorias possam ser discutidas, então nesse 

sentido pede a colaboração de todos, o objetivo então é que nas plaquinhas do 

atendimento prioritário esteja também o símbolo do autismo e aí é claro que os pais, ou 

as pessoas que tem a deficiência vão buscar esse atendimento prioritário em qualquer 

instituição, pode ser pública ou privada, isso não vai mudar a rotina, o dia-a-dia das 

pessoas, não vai atrapalhar nós no estacionamento, ou no banco ou em outros lugares, 

mas enfim com certeza vai dar um jeito adicional garantido em lei para as pessoas que 

realmente necessitam, então pede a colaboração de todos na aprovação desse projeto. 

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

votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após o Presidente solicita a assessora 

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

Redação de Leis e Veto e Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social 

do Projeto de Lei Legislativo Nº 03/2.018 – Institui a Semana Municipal de 

Conscientização do Transtorno do Espectro Autista e dá outras providências. Após as 

leituras o Presidente coloca o projeto em discussão. A vereadora Claudia diz que esse 

projeto tem uma relação com o anterior, são dois projetos que tratam do mesmo assunto, 

dos direitos dos autistas, mas em dois focos diferentes, um para a garantia do direito já 

descrevido por leis federais e esse no sentido de que a sociedade seja informada, porque 

na medida que a gente fala de um assunto, institui uma obrigatoriedade nova é preciso 

que haja também informação, dia 02 de abril de acordo com a ONU é o dia mundial da 

conscientização do autismo, então em relação a essa data, a ideia é que se crie uma 

semana da conscientização no município, que o Poder Público em parceria com 

convênios, com parcerias com outras instituições, com a Apae por exemplo, secretaria 

de saúde e outros órgãos busquem fazer um trabalho de conscientização,  panfletagem, 

palestras, coisas que vão levar mais informação para a população em geral, porque 

como disse, só as pessoas que tem contato direto é que vão buscar informação, então é 

papel importante como agentes públicos de levar essas informações para todas as 

pessoas, então esse projeto se for aprovado tem como objetivo transmitir informação 

dos direitos dos autistas, transmitir informação e promover ainda interação dos 

familiares dos autistas com a sociedade, desmistificar e quebrar barreiras quanto ao 

preconceito, falta de informação sobre o comportamento dos autistas para que as 

pessoas compreendam mais e aprendam a conviver, o direito a inclusão é de todos, 

então assim como existe outubro rosa, semana do transito, uma série de outras 

campanhas essa aqui seria mais uma campanha que teria um enfoque especial e que com 

certeza traria mais informação e mais possibilidade de interação da inclusão dos autistas  



 

 

 

na sociedade, por isso pede o apoio dos vereadores a esse projeto, porque ele não gera 

nenhum custo adicional, ele simplesmente coloca os serviços do município a disposição 

para trabalhos educativos mesmo. Não havendo nada mais a discutir o Presidente coloca 

o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. PALAVRA 

LIVRE: Todos os vereadores agradecem aos visitantes e a Deus por mais esta sessão. O 

vereador Luiz Gomes diz querer falar de um negócio que aconteceu e é até chato para os 

vereadores porque deixaram aqui na mesa, até junto com a vereadora Claudia foram os 

primeiros que chegaram, junto com o Sueliton e deixaram uns envelopes com uma foto 

de um funcionário público com um carro em horário de expediente, e o cara deixou um 

monte escrito, mas não vai ler para não constranger, mas quer que a administração tome 

providências, porque está escrito que foi em horário de expediente, carro público em seu 

trabalho próprio, então acha que os vereadores precisam fazer esse trabalho. A 

vereadora Claudia agradece o apoio nesses dois projetos de lei, com certeza vão ser 

importantes. Não conseguiu entregar para a pauta de hoje, porque foi agora a tarde que 

recebeu um ofício da secretaria municipal de educação referente aquele projeto de lei 

que altera as férias dos profissionais do magistério, tinha comentado aqui e conversou 

com a comissão de educação que levaria ao conselho municipal de educação, através da 

comissão de educação e pediria que eles lhe dessem um retorno com um parecer, uma 

opinião deles. Então hoje recebeu da presidente, da Zuleide em que ela sugere que em 

nome do conselho, esse assunto foi discutido em reunião do conselho se não se engana 

dia quatro de abril e espera que antes desse projeto voltar para votação, que ele seja 

encaminhado ao conselho municipal de educação para que os membros do magistério 

tenham um tempo hábil para estudo e possam organizar uma comissão de pessoas 

representativas para o estudo do mesmo, tendo em vista algumas alterações que 

aconteceram, inclusive na lei do sistema, que aprovaram aqui no ano passado. Então 

tem algumas legislações aí também que precisariam ser levadas em consideração, além 

do estatuto e o plano de carreira do magistério. Então traz para que todos tenham essa 

informação de que os conselho municipal de educação então sugere que antes de 

trazerem para votação novamente haja uma comissão de estudos que envolvam os 

membros do magistério, os vereadores fazem isso através da comissão de educação e 

nas outras comissões também, mas que haja o envolvimento aí de membros do conselho 

municipal de educação e membros do magistério, já que é uma coisa que impacta 

diretamente no Plano de Carreira de todos eles. Gostaria de parabenizar ao Lions pelo 

belo trabalho que foi realizado voluntário aí no costelão da Apae, tem alguns 

representantes da Apae hoje aqui e dizer que a câmara contribuiu também com esse 

evento e ficaram muito felizes com o sucesso, porque instituições como esta que são 

sérias e que buscam o melhor para todos, precisam ser apoiadas sempre, então quer   

deixar aqui parabéns para a Apae pela organização do evento e também para o Lions 

porque foram as pessoas que de maneira voluntária com o grupo dos Tiranos que se  



 

 

juntaram para desenvolver esse trabalho aí. Gostaria também de comentar que a semana 

foi bem movimentada a nível federal, nós todos acompanhamos aí, quase versão 

cinematográfica a prisão de um ex presidente que para uma democracia é muito triste, 

mas infelizmente a justiça precisa fazer seu trabalho e nas redes sociais repercutiu muito 

isso, tanto a favor, quanto contra essa situação, mas de tudo isso gostaria de deixar aqui 

uma conclusão, que infelizmente houve um desrespeito há justiça Brasileira, um 

desrespeito por parte do acusado há justiça, muitas redes sociais traziam uma frase que 

dizia assim: se você for receber um mandado de prisão, vá a missa, é um desrespeito 

infelizmente a legislação, a justiça Brasileira, foi uma pena, não precisava ter chegado a 

esse ponto, chegava a ser cinematográfico, seria cômico se não fosse trágico toda essa 

situação porque passa o Brasil, mas o que a gente espera é que todos aqueles que devem 

sejam responsabilizados, que não haja uma vitimização, que cada um receba aquilo que 

for correto, aquilo que é justo como punição ou não, ou a comprovação da inocência, 

mas o Brasil passou por uma situação muito triste, a democracia perde muito com isso e 

nós brasileiros também, infelizmente, mas cada um tem sua opinião, não é uma questão 

partidária, nem ideológica, é uma questão de respeito aquilo que a própria justiça nos 

traz, estamos aqui para fazer cumprir leis, para buscar leis, então é um momento que 

uma figura a nível nacional deveria também mostrar esse respeito e se comportou de 

uma maneira que foi lamentável, mas são questões além da nossa capacidade de 

resolução, mas nós como brasileiros, como cidadãos podemos ter a nossa posição de 

opinião. A vereadora Marli parabenizar o Lions e os Tiranos pelo jantar que teve sexta 

lá em prol da Apae, e é muito bonito o que o Lions faz, sempre ajuda a Apae e é uma 

entidade que precisa bastante, a gente sabe que a Apae anda passando por uns 

problemas meio difícil, mas devagarinho ela vai conseguir se erguer e dizer que 

encontrou essa foto aqui e até lhe pegou de surpresa, só que nós até hoje ficamos muito 

quieto e a nossa turma não depende, porque se fossem também pegar uma máquina 

fotográfica e sair por aí, teriam maços de fotos em cima dessas mesas e é o que de hoje 

em diante vamos ter que começar a fazer, porque a minha nora teve uma perseguição 

muito grande, coisas que ela também não devia e outras pessoas que também fizeram e 

tudo ficou por isso mesmo e daqui para frente nós também vamos ter que começar usar 

as nossas garras também, acha que está na hora. A vereadora Sandra cumprimenta o seu 

Antenor e diz que já trabalha no hotel paraíso há treze anos, e hoje está tendo uma 

experiência muito diferente que trabalhar lá, porque aqui tem que tomar decisões, coisa 

que não faz lá, muito diferente, então está sendo muito bacana trabalhar aqui, vai ser só 

dois meses, mas vai ser uma escola que vai levar para a vida. O vereador Evelásio diz 

querer aproveitar a oportunidade para trazer ao conhecimento dos colegas vereadores e 

também ao público em geral, porque no final do ano passado, em parceria com o 

Presidente do Sindicato, senhor Ivo Port fizeram um pedido para o Deputado Moacir 

Sopelsa de uma encilhadeira e um carretão basculante para beneficiar os nossos 

agricultores na demanda da silagem, sabendo que sempre há um transtorno na época de  



 

 

apuros, então encaminharam um pedido para o Deputado Moacir, na época então 

secretário de agricultura e no começo do ano essa máquina foi encaminhada a prefeitura 

para ser repassada aí para o sindicato, mas em virtude do jurídico estar de férias e haver 

um pouco de burocracia na documentação, o prefeito optou em por a máquina para 

trabalhar porque a demanda de janeiro e fevereiro é muito grande de silagem, então 

essas máquinas foram enviadas aí da secretaria para a prefeitura e foi colocada para 

trabalhar, agora depois de um certo tempo, depois de passar a época da silagem 

entraram em contato com o prefeito, tiveram uma reunião, o vereador, o secretário 

regional de Concórdia Wagner, juntamente com o prefeito, jurídico e mais membros da 

prefeitura, então ficou decidido que a prefeitura iria repassar para o sindicato outra 

máquina já que aquela foi usada, em virtude do apoio e acredita que semana que vem já 

venha para a câmara um projeto para que seja aprovado a compra de outro equipamento 

para ser repassado para o sindicato para vir auxiliar os agricultores em épocas de apuro, 

então tem que agradecer ao Deputado mais uma vez por estar apoiando o nosso 

município, agradecer também ao Ivo que tem se dedicado e se preocupado com os 

nossos agricultores. Lembrar também que já no ano passado o Deputado mandou um 

equipamento de distribuidor de esterco liquido que veio beneficiar os agricultores 

produtores de suíno, então aos poucos vem atendendo a demanda do nosso município, 

ajudando os agricultores no que mais necessitam, agradecer essas pessoas que se 

preocupam com os nossos agricultores. Parabenizar o Lions, parabenizar a Apae pela 

organização, pelo empenho que tem dado a essas crianças que precisam de bastante 

apoio, então é importante que essas pessoas venham sempre a fazer o melhor, ajudando 

essa entidade. 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 10 de Abril de 2.018. 
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