
 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.247  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE MAIO DE 2.018. 

 

 

Aos oito dias do mês de maio 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 24/04/2.018. 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 2629/2.018 – do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – Encaminha as Contas da Prefeitura 

Municipal de Piratuba – Exercício 2.016, Convite para I Semana da Enfermagem de 

Piratuba – SC, Ofício da Celesc – Resposta do Ofício CV/034/2.018, Ofício Nº 

028/2.018 – da Confederação Nacional dos Municípios – CNM. DO EXECUTIVO: 

Ofício Nº 086/2.018 – Encaminha Leis Ordinárias Nº 1.459 e 1.460/2.018, Ofício Nº 

087/2.018 – Encaminha-se Balancetes referentes mês de janeiro, fevereiro e março de 

2.018, Mensagem Nº 025/2.018 – do Projeto de Lei Nº 022/2.018 – Solicita autorização 

para efetuar despesas com aquisição de produtos para sorteio entre os agricultores do 

Município de Piratuba no evento comemorativo da 29ª Festa do Agricultor a ser 

realizada no dia 29/07/2.018, Mensagem Nº 026/2.018 – do Projeto de Lei Nº 023/2.018 

– Autoriza a Firmar Convênio com a Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira. DO 

LEGISLATIVO: Indicação Nº 13/2.018 – Solicita que o Executivo retorne 

negociações com a Mitra Diocesana de Lages – da vereadora Sandra Martinazzo.  

ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 

13/2.018 – da vereadora Sandra Martinazzo. A vereadora Sandra diz que fez essa 

indicação porque no sábado por lá e está em estado de abandono aquele salão, não sabe 

como eles realizam reunião da saúde com os idosos, não tem um vidro inteiro, os cupins 

tomaram conta, esses dias até o padre foi realizar missa e chegou lá não tinha luz nem 

no salão, nem na igreja, isso era a noite, não sabe se tinha dado um curto circuito ou não 

tinha dinheiro para pagar, não é feito uma festa, não é feito nenhuma promoção, não tem 

como fazer mesmo e vai chegar um ponto que vai fechar a igreja, vai fechar o salão, já é 

fechado, mas nem reunião da saúde vai poder ser feita lá porque não tem condições, 

aquilo é uma vergonha, é uma vergonha receber pessoas de idade num salão na situação  



 

 

 

que está, aquilo lá está um lixo e quando era da diretoria, entraram com pedido na 

prefeitura, isso faz uns seis, sete anos atrás, porque a Mitra libera mas tem que pegar por 

vinte anos, menos eles não liberam, para a prefeitura pegar vai ter que ser responsável 

vinte anos pelo terreno, pelo salão e aquela vez eles não aceitaram, agora está entrando 

com o pedido ver se eles aceitam, se concordam, é uma comunidade pequena, só tem o 

colégio mesmo que funciona lá e não é feito nenhuma promoção, nada, nada, vai chegar 

um ponto que vai fechar até a igreja. O vereador Luiz Gomes diz ser favorável a essa 

indicação e até participou dessa reunião que teve, acha que foi no primeiro ano que 

assumiram e acha mesmo que é vinte anos, a prefeitura só pode usar se pegar por vinte 

anos, mas daí houve um desentendimento até com a Comunidade e a prefeitura e na 

época até quem fez, correu atrás de documentação foi o Rafael Gotardo e segundo o que 

eles passaram, não pode falar que é oficial, mas tem qualquer coisa que o terreno da 

Comunidade está na escola, na quadra e o terreno da Mitra está invertido. A vereadora 

Sandra diz que é, o que está na escola está na Igreja e o que é da Igreja está na escola, 

era uma mistura de terreno assim, aí ninguém quis pegar aquela vez. O vereador Luiz 

Gomes diz que é favorável, se for para acertar, para a comunidade começar a voltar, até 

porque os Bombeiros condenaram a parte de cima, tem só a parte de baixo funcionando. 

O vereador Alcides diz que foi um que tentou várias vezes ajudar lá para que andasse 

um pouco, até arrumou subvenção para comprar umas coisas lá para o pavilhão da 

igreja, então também é favorável com certeza, aquilo que for para melhorar a 

comunidade tem que fazer, o Maratá vai acabar ficando sem Igreja, sem salão, só que é 

bom que lembrem bem de uma coisa, o município pode até assumir uma coisa, mas 

como é que o município vai investir num patrimônio que é de patrimônio de uma 

capela, não pode, o município não pode investir em entidade religiosa, vai construir um 

patrimônio lá em cima e daí para quem fica o bem público, então acha que é 

inconstitucional, mas é favorável que faça. O vereador Luiz Gomes diz que para fazer 

alguma coisa na realidade tem que passar para Centro Comunitário. O vereador Alcides 

diz que tem que ser Centro Comunitário e tem que ser doado, porque construir no 

terreno que é da Mitra não dá e a Diocese jamais vai dar uma pá de terra, sabe muito 

bem como é lidar com essa gente, quando era da diretoria da Paróquia não é fácil lidar 

com eles, então não pode se fazer um investimento em cima de um terreno que não é do 

município, se a Mitra for doar o terreno para o município, ou o município fazer uma 

desapropriação tudo bem, aí pode, mas tudo que for para melhorar é favorável, é 

favorável a indicação, vai que a lei diz que pode. A vereadora Sandra diz não ter bem 

lembrança, mas parece que aquele terreno que tem a quadra, para o lado de cima do 

salão é um terreno, onde tem o salão é outro terreno e onde tem a igreja é outro terreno, 

tipo onde estava localizado o salão era da Mitra e onde estava aquela quadra não lembra 

bem certo, mas o Rafael Gotardo aquela vez correu atrás e então sabe que são três lotes 

separados um do outro, é tipo, a Igreja e o salão são da Mitra e aquela quadra seria de  



 

 

 

 

um outro lote, é uma misturama, a não ser que tipo que onde pertencesse aquela quadra 

não fosse da Mitra e fosse lá investido alguma coisa então, porque daria para construir 

um salão bem bacana lá ainda. O vereador Alcides diz que segundo a quadra é do 

município. A vereadora Sandra diz que é do município de Piratuba, a quadra para o lado 

de cima do salão é do município, sabe que são terrenos separados. O vereador Evelásio 

diz que vê que não é difícil é só ver como está a situação daquilo ali e aí eles podem 

usar o terreno da Mitra para estacionamento e se faz um salão onde era a quadra, se for 

assim. A vereadora Sandra diz que se lembra que a quadra não pertence a Mitra de 

Lages. O vereador Alcides diz que os vereadores aprovam a indicação e a administração 

vai ter que ter o cuidado porque se o prefeito fazer alguma coisa de errado quem vai 

sofrer as consequências vai ser ele, que vão investigar a documentação e ver se a quadra 

é do município mesmo, porque segundo o que falam o terreno da quadra é do 

município, então que se faça alguma coisa em cima da quadra, porque alguma tem que 

ser feita porque se não vai terminar aquela comunidade. O vereador Luiz Henrique diz 

que tem que ser analisada a melhor saída, se for pensar é a única comunidade que não 

tem um salão para fazer um evento, então tem que dar uma força para solucionar e é 

uma comunidade que era referencia no nosso município. 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 regime do Projeto de Lei Nº 

22/2.018 – Solicita autorização para efetuar despesas com aquisição de produtos para 

sorteio entre os agricultores do Município de Piratuba no evento comemorativo da 29ª 

Festa do Agricultor a ser realizada no dia 29/07/2.018. A vereadora Mareci diz achar 

que foi uma boa iniciativa de fazer essas premiações mais distribuídas, porque daí o 

pessoal participa mais, contribui mais, isso também motiva a contribuição e também 

motiva a participação da festa quando é mais distribuído, não fica dois, três ganhando, 

acha que se for do jeito que foi o ano passado acha que vai ser muito bom, não lembra 

mais o número de agricultores que ganharam, que participaram e que ganharam 

prêmios, acha que é uma boa iniciativa até pela situação que se encontra o nosso 

agricultor, o clima não está favorável, as coisas não estão fácil, o preço do produto, o 

cereal despencou, está bom o preço, mas o pessoal do leite está sofrendo bastante, então 

acha que é um bom incentivo para o nosso agricultor e eles merecem. O vereador 

Alcides diz que também é favorável, no ano passado ate fizeram indicação para que 

fosse aumentada a premiação para dar um incentivo, lembra muito bem, hoje até nosso 

agricultor nem usa mais arado, mas quando foi a primeira festa quefoi o Eduardo que 

fez, lá em Linha São Paulo, era doado enxada, foice, machado, todo mundo ganhava, 

hoje não se ganha um sabonete de presente, então é importante que o agricultor seja 

valorizado e agora com essa história do churrasco também, é a festa dele, então nada  



 

 

 

melhor que incentivar, com certeza é favorável. O vereador Evelásio diz que acha que 

tudo que vem a beneficiar o agricultor é bem vindo, como o vereador Alcides falou há 

anos foi acontecendo e até carroça de pneus foram sorteadas, se lembra na Comunidade 

de Uruguai em uma festa do agricultor, então acha que tudo que vem a ajudar o 

agricultor é bem vindo, porque o agricultor precisa de apoio e incentivo. O vereador 

Luiz Gomes diz que na verdade estão aprovando o regime. A vereadora Marli diz que 

estranha e já foi até pedido nessa casa, porque não mandam antes o projeto, é para o dia 

vinte e nove e estão aprovando e é um projeto complementar e amanhã ou depois vai 

dar uns problemas isso aqui e quem vai responder são os vereadores, dessa vez vai 

passar, mas da outra vez não vota mais o regime. A vereadora Claudia diz que a questão 

que a vereadora levanta não é o conteúdo do projeto, não é ser contra ou a favor a 

iniciativa de fazer o sorteio, mas sim de trazer para o regime de urgência um projeto que 

segundo o nosso regimento trata de questão orçamentária e vão estar novamente indo 

contra aquilo que se orienta, é por esse viés que é a preocupação. Não havendo mais 

nada a discutir o Presidente coloca o regime do projeto em votação o qual foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida o Presidente coloca em discussão o regime do Projeto de 

Lei Nº 23/2.018 – Autoriza firmar convênio com a Sociedade Beneficente 

Piratuba/Ipira. O vereador Alcides diz que desde o começo do ano, isso é brincadeira, 

parece que os vereadores são um bonequinho nessa casa, que tem que vir e fazer o que 

eles mandam e não tem como dizer não porque é para o hospital, já viu que vergonha. 

Vamos ter que começar a votar tudo contra para endireitar isso aí, porque está feio, vai 

avisar uma coisa, que vai votar esse projeto porque é do hospital, mas a partir de hoje 

não vota mais nenhum projeto em regime de urgência, é muito vergonhoso isso aí, está 

perdendo a moral a nossa câmara de vereadores, o que que é isso. A vereadora Marli diz 

que esse é o ultimo projeto que vota em regime, é uma vergonha. O vereador Evelásio 

diz que são duas coisas, tanto esse do hospital, como o da Festa do agricultor é uma 

coisa que vem de ano a ano, todo mundo sabe que tem que ser feito, não é uma coisa de 

urgência, pode ser encaminhado com antecedência, com tempo, infelizmente está 

acontecendo assim as coisas. A vereadora Mareci diz que o que é justo é justo, acha que 

tem que moralizar, porque o político hoje já é visto com maus olhos, e daí estamos indo 

contra a nossa lei própria aqui da câmara, isso não é justo, tem que rever essa situação 

si, é favorável, faz das suas palavras as palavras do vereador Alcides. O vereador 

Alcides diz que isso aqui dentro de vinte e poucos anos, tem gente que vai lhe chamar 

de burro lá na rua, por estar aprovando um projeto de lei desse aqui, isso é feio para os 

vereadores. O vereador Luiz Henrique diz que o problema é que são dois projetos que 

tem precisão, e se votarem contra vão estar prejudicando as pessoas, não está 

defendendo a forma que veio o projeto. O vereador Luiz Gomes diz que estão 

discutindo o regime do projeto do hospital, mas quer voltar um pouco atrás, não sabe 

porque regime da festa do agricultor se ela, se ela é em julho, não precisava, mas é  



 

 

 

 

favorável. A vereadora Mareci diz que são datas que já estão, tipo esses convênios já 

sabem que todo ano é repassado, essa festa é a vigésima nona festa, então o pessoal 

sabe, acha que é só dar uma checada nessas datas e dar um pouquinho mais de 

valorização para o trabalho dos vereadores. Não havendo mais nada a discutir o 

Presidente coloca o regime do projeto em votação o qual foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 12/2.018 – Autoriza a 

realização e o fomento de Programas Projetos Culturais e dá outras providências. Não 

havendo nada a discutir o Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o qual 

foi rejeitado por seis votos. Após o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 

19/2.018 – Autoriza o Poder Executivo a receber por doação do Governo de Santa 

Catarina bem imóvel que específica e dá outras providências. A vereadora Mareci diz 

que esse projeto já haviam discutido em outra ocasião, até para saberem o local bem 

certinho e então é favorável. Não havendo nada mais a discutir o Presidente coloca o 

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

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 20/2.018 – Autoriza o Poder 

Executivo a receber por doação do Governo do Estado de Santa Catarina bem imóvel 

que especifica e dá outras providências. A vereadora Mareci diz que esse projeto da 

mesma forma que o outro já discutiram e localizaram onde é esse terreno. 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 que a assessora 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 

021/2.018 – Abre crédito especial por conta do superávit financeiro no valor de R$ 

35.000,00. Após as leituras o Presidente coloca o projeto em discussão. A vereadora 

Mareci diz que esse valor que está sendo repassado é um valor para um projeto e já foi 

cobrada de uns clubes de idosos que achavam que todos os clubes iam ganhar esse valor  

e na verdade não, até acha que a vereadora Claudia sabe explicar melhor. A vereadora 

Claudia diz que esse recurso não é um recurso da prefeitura, vejam a diferença daquele 

que passou agora pouco que era um recurso da prefeitura, esse é um recurso que é 

captado através do Fundo do Idoso, através de projetos que são feitos e que depois da 

aprovação da lei ela vai buscar a forma correta de fazer o repasse, mas ele é vinculado a 

um projeto que já foi escrito para a captação de recurso, então não é dinheiro da 

prefeitura, diretamente dos cofres públicos da prefeitura e sim um dinheiro captado 

através do Fundo do Idoso dos dinheiros que são pagos através de imposto de renda, de 

outros impostos, assim como fundo da infância e adolescência também tem essas 

possibilidades, então esse é um recurso que vem através do fundo do idoso, captado 

através de projeto, mas que deverá a prefeitura tomar as medidas aí cabíveis, necessárias  



 

 

 

 

e legais para que o repasse seja feito da forma que a lei prevê, mas é interessante porque 

é um recurso externo, que conseguiu ser captado que vai poder ser utilizado pelos 

idosos para desenvolvimento de projetos também. O vereador Luiz Gomes diz ser 

favorável, mas também é chamada pública, na verdade todos tem o direito de vir e 

participar, se acontecer de vir outro, como o outro projeto da cultura que era chamada 

pública, na realidade esse aqui é para o idoso, mas se vir mais pessoas todos tem o 

direito de participar, mas parabeniza a vereadora que foi em busca. A vereadora Claudia 

diz que a sua parte na busca de apoiar as entidades na busca dos recursos, a forma como 

isso vai ser feito depois daí sim é um prorrogativa do executivo, como vai fazer esse 

repasse, essa demanda desses recursos, mas o objetivo é a busca do recurso, assim como 

buscam as emendas e outras possibilidades, quanto mais recurso conseguirem trazer 

para o município no desenvolvimento das atividades melhor para o próprio município. 

O vereador Alcides diz que isso é que é importante, porque se esse outro projeto que 

acabaram de votar fosse captar recurso para fazer esse trabalho aí também seriam 

favorável, agora as entidades do nosso município não ter beneficio, então não é justo. 

Não havendo mais 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. A vereadora Claudia 

diz que gostaria de parabenizar a todas as mães pela passagem do dia das mães que se 

aproxima. Deixar um agradecimento ao Presidente pela lembrança que deixou a todas as 

mães, deixar os parabéns a todas as mães vereadoras, as funcionárias aqui da câmara e a 

todas as mães que vem e que acompanham o trabalho aqui da câmara, a todas as mães 

piratubenses que lutam no dia-a-dia pela manutenção das suas famílias, do cuidado com 

seus filhos, com seu trabalho, com tudo aquilo que faz com que uma sociedade cresça, 

ela passa por grane parte pelo papel que as mães ocupam no dia-a-dia das famílias. 

Também fez a leitura de um trecho de um poema de Mario Quintana. Também quer 

deixar uma solicitação de um ofício para o executivo pedindo informações, pois fez uma 

indicação no ano passado, já faz um ano agora, era dezessete de abril, faz um ano e 

pouquinho, solicitando calçada naquele trecho que vai do asfalto lá de Lageado 

Mariano, do asfalto até na escola e agora nessa semana que passou acabou sendo 

cobrada novamente pelos pais de alguns alunos que circulam por lá, perguntando como 

estava, se tinha possibilidade de sair ou não, então gostaria de um ofício ao executivo 

perguntando se há a possibilidade da execução dessa obra, que não é uma questão cara, 

não é uma obra de grande porte, mas é uma obra que vai ser muito importante para a 

segurança principalmente das crianças que transitam por aquele espaço ali, porque o 

espaço ali está ficando um pouco mais apertadinho em virtude de estar bem próximo do 

Lageado, para o lado de cima tem barranco, então as crianças acabam circulando  



 

 

 

 

bastante por ali, então um ofício ao executivo perguntado se há disponibilidade da 

execução dessa obra ou não, qual seria o posicionamento em relação a isso. Uma outra 

questão também, acredita que pode ir no mesmo ofício perguntando também sobre a 

colocação de lixeiras para lixo seco em alguns pontos lá da Comunidade de Lageado 

Mariano, tem uma indicação sua do dia oito de maio, por coincidência um ano hoje, 

mas também acompanhou uma outra solicitação que foi feita pelo vereador Altair na 

época também pedindo umas lixeiras par lixo seco em alguns pontos ali, perto do campo 

e alguns outros campos por ali e essas lixeiras não foram colocadas, então gostaria 

também através de ofício solicitar que a prefeitura faça um levantamento e veja se há a 

possibilidade da colocação das lixeiras nesses pontos  que foram solicitados a um ano 

ou a mais de um ano, são necessárias, são importantes e os moradores quando eles 

pedem é porque eles tem o desejo de descartar o lixo corretamente, então que esses 

pedidos que foram aprovados aqui da possibilidade deles serem atendidos. A vereadora 

Mareci diz que parece que vai colar da vereadora Claudia, mas também foi cobrada das 

lixeiras, inclusive na escola de Zonalta tem uma caixa só para todo lixo da escola e os 

moradores arredores e mais quem vem de Uruguai, acha que Uruguai não tem lixeiras, 

em Linha Martinazzo também não, então também acha que tem que fazer um ofício 

pedindo então para o órgão competente que sejam postas mais lixeiras, porque assim 

vamos ter lugares mais limpos, com mais saúde e como a vereadora comentou, as 

pessoas estão interessadas em fazer o descarte correto do lixo e se não derem 

oportunidade de descartar no lugar certo vão fazer como era uma vez, jogavam em 

qualquer lugar, ou as caixas derramando tudo, as vezes fica uma semana sem passar o 

lixeiro como já aconteceu, fica lá exposto aquele lixo e não é o suficiente para guardar 

todo lixo que é descartado. Quer desejar a todas as mães uma ótima semana, um bom 

dia das mães, obrigada ao Presidente pelo presente e no cartão tem uma frase muito 

bonita. O vereador Alcides também diz querer deixar os parabéns a todas as mães aqui 

da câmara e de Piratuba, não tem mais a sua mãe viva, mas feliz de quem tem a mãe 

viva, a gente vê tanta coisa ruim na televisão que está acontecendo, mas quem não 

valorizar a mãe acho que nem filho de Deus é, porque mãe é uma coisa sagrada, então 

que Deus abençoe todas as mães do mundo. Também veio as contas do ano de dois mil 

e dezesseis a comissão de finanças e Orçamento vai ter que dar uma analisada, tem 

sessenta dias, mas podem dar uma olhada nessas contas na semana que vem, o 

presidente da Comissão é o Luiz Henrique. A vereadora Marli diz querer parabenizar 

todas as mães desde a mais pequena até a mais alta e as nossas vereadoras também que 

são mães, as pessoas que estão assistindo a sessão e ser mãe é um dom que só a mulher 

mesmo tem, Deus já deixou Maria para ser a mãe de Jesus e é um dom muito especial, 

todas as mulheres tem esse dom de ser mãe e depois que os filhos estão grande elas  



 

 

 

 

ainda cuidam dos netos e dos subrinhos e assim por diante, então quer parabenizar e 

pedir que Deus abençoe a todas as mães do nosso município, agradecer ao Presidente 

que sempre lembra da gente, obrigada pelo presente. A vereadora Sandra também diz 

querer deixar um abraço carinhoso a todas as mães. O vereador Evelásio diz que 

também vai aproveitar a oportunidade e deixar estendido os parabéns a todas as mães, 

não tem palavras que coloquem a importância de uma mãe na vida qualquer um de nós, 

feliz daquele que teve uma mãe, feliz da mãe que teve um filho. Falar sobre o que as 

vereadoras colocaram ali, realmente é muito importante a coleta de lixo que vem sendo 

feita e cada vez deve ser mais coletado para evitar contaminação do nosso município 

então acha bom pedir que a administração veja com bons olhos isso aí e atenda essa 

demanda. O vereador Luiz Henrique diz querer também deixar os parabéns a todas as 

mães, as colegas que são mães, parabéns e como a Claudia colocou ali no poema sobre a 

grandeza que tem uma mãe e todos nós sabemos, e sabe muito bem porque quando 

precisa é ela que lhe ajuda muito. Também quer aproveitar para deixar convocada as 

comissões para segunda-feira às 8:30 horas. O Presidente também diz querer 

homenagear as mães pelo seu dia que é dia treze, então vai deixar uma música para 

todas as mães do nosso 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 

08 de Maio de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   
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