
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.240  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE MARÇO DE 2.018. 

 

 

Aos treze dias do mês de março 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 06/03/2.018. 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 Circular Nº 02/2.018 – da 

Confederação Nacional de Municípios, Convite da Epagri para Reuniões das 

Comunidades. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 12/2.018 – do Projeto de Lei 

Ordinária Nº 010/2.018 – Autoriza pagamento de despesas de exercícios anteriores, 

Mensagem Nº 13/2.018 – do Projeto de Lei Ordinária Nº 011/2.018 – Altera a redação 

do inciso I do artigo 2º da Lei 1.428, de 16 de novembro de 2.017, que institui 

gratificações em regime de sobreaviso para o cargo de Técnico em Enfermagem, na 

forma que especifica, Ofício Nº 047/2.018 – Encaminha Leis Nº 1.443, 1.444, 1445, 

1446 e Lei Complementar Nº 90/2.018. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 006/2.018 

– Solicita que a Prefeitura tome as providências necessárias para a discussão e 

atualização da lei que trata do Código de Postura Municipal – dos vereadores Claudia 

A. P. Jung e Jhonatan Spricigo, Indicação Nº 007/2.018 – Solicitam que sejam 

asfaltadas as Ruas: Das Flores, Boa Vista, Caxias e Campos Novos – dos vereadores 

Jhonatan Spricigo, Altair de Azeredo, Luiz C. Gomes, Luiz H. da Silva e Mareci 

Stempcosqui, Moção de Apelo Nº 01/2.018 – Moção de Apelo à Celesc, para que 

implante atendimento de plantão, no município de Ipira ou Piratuba, para agilizar o 

reestabelecimento da energia elétrica – em nome de todos os vereadores. ORDEM DO 

DIA: Após as leituras o Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 006/2.018. A 

vereadora Claudia diz que ela juntamente com o vereado Jhonny sentaram durante a 

semana depois da conversa que tiveram aqui em sessão mesmo, a conversa não foi 

direta, mas foi do mesmo assunto que era a importância da atualização do Código de 

Postura para que principalmente os estabelecimentos comerciais da nossa cidade 

pudessem aproveitar toda a movimentação turística que há na nossa cidade, então o 

pedido é para que haja essa movimentação, não é um documento tão simples de ser 

feito, poderia ser proposto pelos vereadores mesmo como projeto de lei, mas é uma  



 

 

 

 

questão que vi envolver a sociedade, vai precisar do apoio de outros setores, inclusive 

da policia e precisa trazer uma discussão para a população e para as pessoas mais 

interessadas. A lei data de oitenta e três, ela tem uma alteraçãozinha lá em dois mil e 

dez, um artigo bem curtinho, alguma coisa ali, que não contemplou tudo aquilo que ela 

precisa atualizar, então ela trata de todas as regras para funcionamento da cidade, 

principalmente dos estabelecimentos comerciais, da própria circulação nas vias 

públicas, nas calçadas, o que pode construir e o que não pode, para deixar todo mundo 

entendendo o que estão falando e separou dois pedacinhos dela só para terem uma ideia 

da necessidade de que ela precisa ser atualizada: no artigo noventa e cinco ele fala das 

casas de diversão pública e lá tem um trecho que diz assim: que é proibido aos 

expectadores, sem distinção de sexo, assistir os espetáculos de chapéu na cabeça, aqui já 

citava, não fumar e depois disso vem uma lei e que proíbe também o fumante, quer 

dizer ela proíbe assistir espetáculos de chapéu, de boné não fala, então é um exemplo 

para que a gente mostre a importância e a necessidade dela ser atualizada. Outra questão 

também que levou a isso e acredita que ao Jhonny também, foi a questão dos 

estabelecimentos comerciais terem uma limitação de horários para atendimento e numa 

cidade turística como a nossa, que a circulação de turistas ela perpassa o final de semana 

e a semana em todos os dias, a gente não pode, por exemplo querer que os 

estabelecimentos comerciais funcionem das oito às dezoito horas somente e aso sábados 

até o meio dia, das oito ao meio dia, depois disso somente com autorização especial da 

prefeitura para poder funcionar. Aos domingos por exemplo, os supermercados, 

mercearias não poderiam abrir, eles só poderia funcionar de segunda à sábado, as casas 

de carnes, peixarias poderiam funcionar também só até o sábado, até às dezoito horas, 

domingo não poderia vender carne em Piratuba, então está citando aqui pequenos 

exemplos, ele trata de uma série de outras questões, como a criação de animais, aonde 

colocar as tropas dos animais, não poderia deixar no meio da cidade, então tem algumas 

coisas que vão permanecer como estão, outras vão ser atualizadas, mas principalmente 

para que tragam aqui de forma legal uma autorização para que a cidade possa aproveitar 

todo potencial turístico que ela tem, através de uma legislação que esteja compatível 

com a cidade que a gente tem. O vereador Jhonatan diz que a vereadora Claudia colocou 

muito bem essa questão do quanto está ultrapassado o nosso código de postura, esses 

exemplos que ela trouxe exemplificam muito bem a forma que está a nossa legislação, 

completamente atrasada, então acha que dá para aproveitar daqui a pouco aquele 

consócio Cim Catarina, também para estar vendo o modelo de código de postura mais 

atual, já dentro da legislação e trazer para a audiência pública, trazer os interessados, 

trazer a sociedade para ver o que acha, porque muitas vezes vai vir o interessado, por 

exemplo o dono da conveniência, o dono do mercado, o dono de uma lanchonete, mas  



 

 

 

 

querem que todo mundo, as pessoas que moram ao redor, que algumas vezes podem 

estar se incomodando com algum barulho desses locais, também tem que vir participar, 

essa discussão tem que ser feita e de preferencia o executivo trazer uma lei nova para 

nós, porque como a vereadora falou, podem até estar fazendo uma emenda, ou poderiam 

estar fazendo por conta, porém sem uma discussão pública, sem ter um aval do 

executivo e se é para fazer só dois ou três artigos, talvez não seja o ideal, acha que o 

ideal e ser totalmente refeito o nosso código de postura, então pede a colaboração dos 

colegas para estarem votando a favor dessa indicação, que com certeza tem uma 

importância impar para o nosso município. O vereador Alcides diz que com certeza é 

favorável, claro que está bem atrasado, tem que haver uma mudança, mas o primeiro 

passo tem que ser bem divulgado para que isso aconteça, se não vai acontecer que nem 

o Plano Diretor, que foi feito o Plano Diretor e a sociedade não participa, então na 

verdade muita gente não sabe o que é, tem que fazer um folder, um panfletinho e levar 

nas casas, mais ou menos explicando o que é para que as pessoas participem, para que 

depois não aconteça que nem o Plano Diretor, que os vereadores tentaram ajeitar ele, 

mas não teve jeito, parou, foi perdido aquele plano diretor, então tem que se tomar um 

cuidado quando for feito, cuida bem para que a população participe. A vereadora 

Claudia diz que esse trabalho em conjunto é para que unam as duas bancadas nessa 

busca, nesse interesse e nos coloque a todos como colaboradores dessa situação, porque 

quanto mais união, quanto mais conseguirem juntar pessoas para lutar pela mesma 

ideia, pela mesma necessidade, esperam que a sensibilidade do executivo e a agilidade 

sejam maior para a busca da resolução dessa situação, por isso pedem o apoio de todos. 

Não havendo mais nada a discutir o Presidente coloca a indicação em votação a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em discussão a Indicação 

Nº 07/2.018. O vereado Jhonatan diz que na verdade esse é um pedido que todos já tem 

feito ao executivo e gostaria de deixar registrado já que invés de fazer uma indicação 

para cada uma das ruas, resolveram fazer uma indicação da bancada para as quatro ruas 

ao mesmo tempo para aproveitar a agilidade numa dessas de uma contratação, conseguir 

um preço menor por ventura e até porque agora com a questão do saneamento, que vai 

estar feito, tudo que tem que ser mexido no município já é para estar pronto, então 

estando pronta essa questão do saneamento vão ter essa possibilidade de estar asfaltando 

porque antes não adiantava também, porque ia ter que abrir tudo, a rua Boa Vista já 

estão terminando, a Caxias e a Campos Novos também já fizeram uma parte, então 

acredita que daqui a pouco já chega na Rua das Flores e essa obra vai andar e aí quem 

sabe o executivo consiga os recursos para estar fazendo esse asfaltamento que tanto vai 

ajudar, principalmente por ser as duas vias, das três principais do município, de mais 

movimentação tirando a Avenida Dezoito de Fevereiro, a Rua das Flores e a Boa Vista a  



 

 

 

 

gente sabe que tem uma movimentação muito grande inclusive a Boa Vista tem a escola 

Amélia Poletto e o Carlos Chagas também por ali. O vereador Luiz Gomes diz que 

estavam comentando, e essa briga já vem da outra gestão, a vereadora Marli, o vereador 

Alcides, foi feito indicação na legislação passada, então hoje já que o saneamento está 

pronto, era a desculpa que a gestão dava, então agora que seja feito e asfaltado aquelas 

ruas. O vereador Alcides diz que fez indicação na legislação passada, e é bom que 

falem, obrigado pelo vereador ter lembrado, fizeram indicação e na verdade o prefeito 

até queria fazer, mas como estava contemplada as Ruas Boa Vista e das Flores com o 

projeto da Casan, acabou ficando, mas acha que é bem vindo, tomara a Deus que saia 

porque são duas ruas que já deveriam estar asfaltadas, até porque tem a Amélia Poletto 

ali, e é um movimento muito grande e a Rua das Flores tem muito turista que transita 

por ali, pessoal que querem fazer caminhada, mas praticamente não tem passeio, então 

se asfaltarem com certeza vai sair o passeio também e as pessoas vão poder caminhar 

por ali. A vereadora Marli diz também ser favorável, porque já tinha feito a indicação na 

outra administração e todos sabem que antes de ter o saneamento básico não adiantava 

fazer, porque depois tinha que desmanchar tudo e é uma das ruas que mais tem que dar 

prioridade, não vi dizer que é uma rua das mais feias, mas está bastante estragada, passo 

seguido por ali e vê os buracos, as lombadas que foram se formando no calçamento, 

acha que nada mais justo com as pessoas que moram ali, é favorável com certeza. Não 

havendo mais nada a discutir o Presidente coloca a indicação em votação a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 

005/2.018 – Autoriza pagamento de despesas do exercício anterior e dá outras 

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

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

em discussão o Projeto de Lei Nº 006/2.018 – Abre crédito especial por conta do 

excesso de arrecadação do orçamento vigente no valor de até R$ 229.400,00. Não 

havendo nada a discutir o Presidente coloca o projeto para sua segunda 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 Orçamento, Finanças, Tributação e Controle de Contas do Projeto de Lei Nº 

008/2.018 – 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. Após as leituras o Presidente coloca o projeto em 

discussão. A vereadora Claudia pede visto do projeto para fazer uma análise melhor 

dele e até para deixar todos os funcionários também informados desse assunto 

novamente, que volta aqui para a nossa casa, e na mensagem diz que a Prefeitura não  



 

 

 

 

teve como repassar o reajuste aso funcionários porque não foi aprovado nesta casa e 

todos nós somos sabedores de que por decreto o prefeito deveria ter dado esse aumento 

baseado no que diz no nosso estatuto, então a responsabilidade está voltando para cá, o 

valor continua de zero ponto oitenta e um, então pede visto do projeto para que possa 

estudar um pouquinho mais ele e inclusive deixar todos os funcionários a par dessa 

situação e mais tarde a gente volta para discutir novamente. O Presidente então concede 

o visto do projeto a vereadora. Após o Presidente solicita a assessora que faça as leituras 

das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e veto 

do Projeto de Lei Nº 09/2.018 – Autoriza o Executivo Municipal a realizar parceria com 

as Associações de Microbacias do Município e dá outras providências. Após as leituras 

o Presidente coloca o projeto em discussão. Não havendo nada a discutir o Presidente 

coloca o projeto para sua primeira 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 que no sábado participaram de um encontro 

regional do PSDB onde foi repassado para Piratuba uma emenda de cento e trinta e seis 

mil reais e trinta e seis centavos, para ser aplicado na saúde, essa emenda veio do 

Marcos Tebaldi. A vereadora Claudia diz que gostaria de fazer um comentário em 

relação ao projeto de lei que entrou para leitura hoje, o projeto de lei nº 11, que vai 

alterar aquela questão do cargo de sobreaviso, dos dias de sobreaviso para cargo de 

técnico de enfermagem, que fizeram aqui vários pedidos para que fosse alterada, então 

agora veio o projeto de lei, vai para discussão nas comissões e é provável que na 

próxima sessão ele esteja em votação, mas vai depender das comissões ainda, mas é 

importante que se registre a chegada dele até aqui e de que haja uma clareza da função 

do vereador, porque infelizmente às vezes o pensamento de quem está de fora da 

câmara de vereadores não compreende a função do vereador e isso pode acontecer 

inclusive com algum secretário, ou com algum diretor ou com pessoas assim, que estão 

olhando para o trabalho do vereador, mas que não estão diretamente aqui, talvez 

gostariam de estar, mas não é possível, mas não foi possível, de quem que teria que 

alterar a lei seriam os vereadores, que os vereadores teriam que mudar esta lei, isso 

infelizmente foi dito às próprias técnicas e isso é uma informação equivocada, os 

vereadores não tem poder nenhum de alterar carga horária de nenhum funcionário desse 

tipo de projeto de lei, que seria de iniciativa do executivo, então felizmente o projeto 

chegou e ele vai passar pelo tramite que existe aqui, mas acha que é importante que se 

registre essa peculiaridade do trabalho do vereador, não são os vereadores que 

modificam leis, criam leis para modificar horário de trabalho, modificar atividades dos 

cargos, isso é de iniciativa do executivo, então depende de vontade política também, 

talvez podia ter chegado antes esse projeto aqui, mas felizmente ele chegou e os  



 

 

 

 

vereadores irão fazer o trabalho que lhes compete aqui. Também gostaria de pedir para 

que a assessora providenciasse também uma cópia daquele ofício que foi lido da acaert, 

há umas duas sessões atrás, daquela informação das rádios comunitárias, esse puder 

fazer uma cópia desse documento. Quer também comentar do evento do Dia da Mulher 

no sábado, esteve participando, a vereadora Mareci também, mais algumas mulheres 

aqui da câmara participando e parabenizar a organização do evento, então acha que 

precisa reconhecer as atividades que são interessantes, então foi uma atividade bem 

agradável naquela tarde, todas as mulheres mereceram e merecem muito mais, por todo 

esforço e pela importância que elas tem aí na sociedade piratubense. O vereador Alcides 

diz que a vereadora Claudia levantou muito bem sobre o projeto do sobreaviso das 

técnicas, que fique bem claro que os vereadores não podem fazer projeto que crie 

despesa para o município. Projeto só podem sugerir através de indicação, como foi feito 

agora pouco para asfaltar, como uma indicação para que concedam a taxa de 

insalubridade para as agentes de saúde, então não pode partir da câmara de vereadores, 

tem que vir do executivo, os vereadores só podem sugerir que mudem, mas não podem 

mudar, foi bem colocado pela vereadora, estão aqui para defender todo mundo e com 

certeza querem ajudar. A vereadora Marli pede para que façam uma indicação para 

asfaltar a rua que desce para o centro de eventos, acha que é a Rua Florianópolis. O 

vereador Jhonatan convoca as comissões para segunda-feira, às 8:30 horas. Deixar 

registrado do encontro da mulher piratubense, que esteve lá participando, não pode ficar 

para a palestra porque tinha outro compromisso, mas participaram lá, tinha uma 

presença bastante significativa das mulheres aí do nosso município e foi um momento 

importante, onde junto com o Deputado Neudi Saretta confirmou a emenda parlamentar 

de cento e sessenta e cinco mil reais para a educação aqui de Piratuba, através do seu 

mandato atendendo um pedido do Prefeito Bile, acredita que é um valor que vem para 

auxiliar bastante nas despesas da educação que é a maior secretaria do nosso município, 

onde tem mais funcionários, onde tem mais despesas, enfim onde se gasta mais, onde se 

investe mais, porque na educação se investe e não se gasta, então acredita que vem pra 

ajudar bastante e falando em emenda parlamentar hoje abriu o cadastramento de mais 

uma emenda parlamentar do Deputado Pedro Uczai, do PT, seu partido e através de seu 

mandato, onde o poder público já está se cadastrando e nos próximos dias acredita que 

saia a confirmação e aguardar a liberação do governo federal para que esse dinheiro 

acabe realmente vindo. No ano passado alguns vereadores acabaram fazendo uma 

viagem à Brasilia no encontro da AMUSUH, da Associação dos Municípios sedes de 

Usinas Hidrelétricas para chegar lá pressionar principalmente os senadores para estarem 

agilizando a situação do equilíbrio da CEFUR, que é a taxa das hidrelétricas pela área 

alagada ao da CEFEM que é o da mineração, o que é isso? Vai aumentar em vinte por  



 

 

 

cento a fatia para o município nesse imposto aí, que antes era quarenta e cinco e se não 

se engana agora vai sessenta e cinco, e porque está falando isso, porque essa semana é 

para entrar em votação no senado essa reivindicação de setecentos e vinte e sete 

municípios, que são os municípios sede de usinas hidrelétricas, então acredita que 

aquela movimentação toda que fizeram ajudou muito e não foi em vão, então acha que 

vai vir e é pra equivaler a praticamente centos e quarenta e cinco mil reais ao ano a mais 

para o nosso município, então é importante deixar o registro dos vereadores por lá 

também, pois também fazem parte dessa conquista. O vereador Evelásio pede para que 

seja mandado um ofício para o Presidente do Balenário, Jair Gomes para que ele mande 

o Balancete da Companhia Hidromineral do ano de dois mil e dezessete para estarem 

acompanhando como estão os trabalhos por lá, e também cópia do ata do conselho 

administrativo, pois ficou sabendo que trocou o diretor financeiro, então gostaria que 

fossem solicitados esses negócios para estarem acompanhando. Também quer que seja 

enviado um ofício para a secretaria de obras para que seja feita uma roçada nas beiras de 

estrada, principalmente na estrada que liga Lageado Mariano, na beira do asfalto, 

porque está tomando conta o mato, está precário e está perigoso. Esteve essa semana 

descendo para o Mariano e até se espantou porque se o carro é meio grande acaba 

raspando nos matos já e se tiver uma pessoa caminhando na beira do asfalto e vier dois 

carros de contra, a pessoa tem que ficar no mato ou na frente de um carro, não tem lugar 

para estar desviando, está muito perigoso, então já fez uma indicação no passado para 

que fosse feita essa roçada e como não foi feita, pede que mandem um ofício, de repente 

eles atendem antes que aconteça um acidente e acabe causando mais problemas. O 

vereador Luiz Henrique diz que só a titulo de esclarecimento no dia vinte de fevereiro 

colocou uma proposta para a redução da carga horária da assessora jurídica do nosso 

legislativo e só para deixar esclarecido, pois às vezes lhe pedem, vai entrar para leitura, 

vai entrar ou não vai, só para esclarecer essa é um proposta que precisa de todo apoio da 

mesa diretora e na falta de algumas assinaturas, então a proposta por enquanto não vai 

ter continuidade, mas aguarda quem sabe uma mudança de ideia. O Presidente convida 

a todos para o almoço na comunidade de Linha Hachmann e isso que o colega Luiz 

Henrique falou da assessora, depende de nós, mas acha que enquanto for presidente ela 

vai fazer às vinte horas, no que depender de sua pessoa, respeita a opinião do vereador, 

mas é isso aí. 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 13 de Março de 

2.018. 
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Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


