
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 2.262  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2.018. 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 21/08/2.018. 

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 da Celesc – 

Resposta ofício CV/110/2.018, Ofício Nº 007/2.018 – da UVESC. DO EXECUTIVO: 

Ofício Nº 159/2.018 – Encaminha Lei 1.471/2.018. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 

19/2.018 – Solicita que o Executivo Municipal regularize a questão referente a partes de 

terrenos que foram desapropriados de forma incorreta. – do vereador Jhonatan Spricigo, 

Indicação Nº 20/2.018 – Solicita que seja construído/instalado parquinho infantil ao 

lado da quadra de areia ( que precisa de manutenção), no Bairro Village, na Travessa 

Carolina. – da vereadora Claudia Jung. ORDEM DO DIA: Após as leituras o 

Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 19/2.018 do vereador Jhonatan. O 

vereador Jhonatan diz que algumas pavimentações que foram feitas durante todo esse 

tempo em nosso município foram pegando pedacinhos dos terrenos, que estariam na 

medida oficial dos terrenos, então acha que é importante estar regularizando essa 

situação, claro que alguns não vai ter como, outros tem que estar estudando bem 

certinho quanto foi a metragem, mas seria basicamente isso, onde foi feita uma 

pavimentação, tanto de calçamento, como de asfalto e acabou pegando pedaços dos 

terrenos das pessoas, então para estar regularizando isso, vendo se precisa desapropriar 

da maneira legal, ou no futuro até indenizar essas pessoas também. Não havendo mais 

nada a discutir o Presidente coloca a indicação em votação a qual foi aprovada por seis 

votos e o vereador Luiz Gomes se absteve. Em seguida o Presidente coloca em 

discussão a Indicação Nº 20/2.018 – da vereadora Claudia Jung. A vereadora Claudia 

diz que faz essa indicação solicitando a colocação desse parquinho infantil lá do ladinho 

do que não se pode chamar quadra de areia, porque ainda é quadra de capim, mas o 

vereador Jhonny estava fazendo um levantamento que lá em março, fez uma indicação e 

solicitou, em junho a vereadora fez um pedido de ofício, pedindo informações e em 

quatro de julho recebeu uma resposta que foi lida aqui, dizendo que tinha sido  



 

 

 

encaminhada para a pasta competente e que já havia realizado atividade local e que 

assim iria seguir para efetuar toda a limpeza, hoje já é final de agosto, então nós já 

temos quase dois meses aí passados depois dessa resposta e infelizmente passou por lá 

hoje e nada foi feito, o capim que morreu está começando a brotar, isso sim está 

acontecendo e é uma situação vergonhosa para o nosso município e esse pedido agora 

nem foi mais dos guris que moram lá e estavam pedindo pela quadra de areia que 

estavam pedindo para a quadra de areia ser organizada, os moradores e se colocando 

inclusive a disposição para ajudar na manutenção e limpeza, dessa vez foi um pedido 

inclusive das mães que tem crianças naquela redondeza ali, são vários moradores, é um 

bairro que vem crescendo bastante e que pedem um lugar para as crianças poderem 

brincar, a exemplo do Bairro Verde que tem a quadra, que tem o parquinho do lado, tem 

um espaço de gramado, de lazer e o Bairro Village tem esse espaço, é um espaço 

público que está sendo usado de maneira inapropriada por pura falta de atenção, pura 

falta de vontade de ir lá fazer, não há nem custo adicional, não precisa abrir nenhuma 

dotação para fazer isso, para ir lá limpar e organizar e então vem aqui sugerir que além 

da limpeza, quem sabe se for colocar um parquinho infantil lá, é mais um motivo para 

que os moradores ajudem a cuidar e que a manutenção seja feita com mais frequência, 

então pede  o apoio para aprovar essa indicação e a gente dar um pouco mais de força 

para que a limpeza desse local seja feita, a exemplo do cemitério, porque o cemitério 

depois que foi discutido aqui houve uma movimentação, agora não pode dizer porque 

não acompanhou mais, mas esse lugar aqui infelizmente um bom tempo vem pedindo, 

vem falando e nada é feito, então pede o apoio para aprovar a indicação e ver se 

conseguem sensibilizar a administração e resolver esse problema.  O vereador Evelásio 

diz concordar com a vereadora, bem colocada as palavras dela e a partir do momento 

que tiver um parque ali, que tiver bastante pessoas frequentando aquele local, vai ser 

mais fácil de manter e conservar limpo o local, porque é um local onde vai bastante 

pessoas já conserva mais limpo, então acha que vem acalhar que seja um negócio bom 

que eles venha fazer esse parque e regularizar esse local, pois já faz um bom tempo que 

estão pedindo.  O vereador Alcides diz achar que é importante, porque aquele bairro 

cada vez está aumentando mais e já foi pedido várias vezes aqui, então acha que o 

negócio então é mandar benzer aquilo lá, de repente está faltando umas orações lá para 

que saia isso aí, porque já faz tempo que todo mundo pede e nada é feito lá, então acha 

importante, tomara que saia logo. A vereadora Marcei diz achar que tinha até um abaixo 

assinado pedindo uma quadra de basquete. O vereador Jozinão diz que sim, mas não foi 

feito nada. A vereadora Claudia diz que estão dando bastante ideias, com custos 

baixíssimos inclusive, mas se nem capim não sai de lá, infelizmente nem uma outra 

atividade pode acontecer, então espera que realmente alguma coisa aconteça lá. A 

vereadora Mareci diz achar que tem que tomar providência, porque é que nem o 

cemitério, primeiro teve que dar um monte de baixaria, discussão, vergonhosas, que não  



 

 

 

precisariam, para depois botarem a mão na massa e resolveram mexer lá, não foi lá ver 

como está, mais pelo menos deram uma entrada no serviço que acha que vai resolver 

agora, pelo menos mostraram interesse, acha que isso aí incentiva as crianças que não 

tem lugar para brincar, que moram em apartamentos, que moram em casas de áreas 

restritas que não tem espaço, acha que é saudável, correr, brincar, jogar uma bola, os 

pais tomar um chimarrão, acha que é uma coisa sem custo, ou com pouco custo com a 

vereadora levantou, isso só falta um pouco de vontade e alguém que se interessa. 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 o Projeto de 

Lei Nº 29/2.018 - Revoga a Lei Nº 295/1994, de 30 de Agosto de 1.994 que Autoriza o 

Município a participar da Fundação de Turismo Vale do Contestado – CONTTUR. O 

vereador Jhonatan diz que esse projeto faz mais de dois, três anos que a CONTTUR não 

realiza nem reuniões, nem um tipo de ação, nada, então seguindo uma orientação da 

promotoria ela está sendo extinta essa Fundação, então o município está pedindo 

autorização aqui na câmara para estar se extinguindo dessa Fundação. Não havendo 

mais 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 28/2.018 

– Cria Programas de Incentivo ao uso do Complexo Turístico Termas Piratuba, através 

do “ Ingresso Piratubense” e dá outras providências. Após as leituras o Presidente 

coloca o projeto em discussão. A vereadora Marli pede vista do Projeto. O Presidente 

concede o visto a vereadora.  PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a 

presença dos visitantes e a Deus por esta sessão. A vereadora Claudia diz que precisa 

fazer uma correção de uma fala sua, naquele dia que fizeram a entrega da moção de 

aplauso para o Guilherme Wunder e aí citou o nome das professoras e depois 

conversando um pouco mais com ele, ele falou também da professora Clair Pedroso 

Garcia, a professora Clair é professora de Matemática e trabalha num cursinho 

específico que tem medalhas na olimpíada e junta alunos aqui de Piratuba e Ipira e é ela 

que trabalha muito com eles bem especificamente o que é a olimpíada, então ela não é 

uma professora que na lista de Piratuba vem premiada pelas medalhas que foi aquela 

lista que colocou no mural aquele diz, mas ela sim participa desta outra formação, então 

acha importante citar a Clair aqui como uma das professoras que tem contribuído com 

isso e o Guilherme mostrou as medalhas no final e a vereadora acabou citando que as 

medalhas eram de prata, mas as duas medalhas eram de bronze, então é só preciso fazer 

essa correção. A vereadora Mareci pergunta se algum colega vereador sabe como está o 

andamento dos telefones rurais, se pareceu mais empresas, se foi licitado, se alguém 

sabe a que pé se encontra essa situação. O vereador Alcides diz querer fazer um 

comentário, pois às vezes cobram quando não é feita as coisas, mas quando fazem tem  



 

 

 

que elogiar e há uns dois anos atrás, todo ano vem cobrando sobre as roçadas de 

Piratuba à Capinzal e hoje a gente vê que está ficando bonito, limparam as sarjetas, as 

bocas de bueiro, tem que agradecer a essa gente porque com certeza vai reduzir os 

buracos, porque tem onde a água escoar, é como uma estrada, não é porque é asfalto que 

pode correr água na rua, então se está bem limpinha as sarjetas, as boca de bueiros, a 

manutenção demora bem mais para ser feita, o tapa buracos dura muito mais e o 

secretário tinha falado que ia mandar fazer isso aí e fez, cumpriu com o que ele 

prometeu, então parabéns para eles porque está bonito, não foi para Concórdia para ver 

como está, mas para Capinzal está muito bonito, até tem onde o pedestre caminhar, uma 

vez não tinha, vinha um andante o carro tinha que ir para o meio da rua, então estão de 

parabéns. O vereador Jhonatan diz que em relação ao telefone e aí a questão do Piratuba 

Digital, telefone e internet, foi feita a licitação, apareceu uma empresa e infelizmente 

faltou documento dessa empresa, então vão fazer a licitação de novo e de momento não 

sabe a data, mas conversando ontem com o secretário Giovani ele falou que vai estar 

saindo novamente essa licitação. Da questão da limpeza das estradas no sentido aqui a 

Concórdia, mais ou menos a um mês atrás que passou e o pessoal estava limpando, 

limpando as sarjetas, roçando, está bem tranquilo, está bom, em alguns lugares com a 

ultima chuva já começou a fechar de novo, mas isso aí é normal. Deixar também os 

parabéns para a Associação de Hotéis que junto com a secretaria de turismo, com 

relação a corrida dos garçons e também a secretaria de educação, que aconteceu na 

quinta-feira passada o momento de integração dos trabalhadores dos hotéis do nosso 

município, muito importante até porque muito da fama que Piratuba recebe na questão 

do servir bem as pessoas, atender bem, ser simpático vem dessas pessoas, então é uma 

questão de valorização do trabalho que eles fazem nessa integração. Também aconteceu 

no domingo o décimo primeiro Hopen de Artes Marciais do Haecon-do aqui de Piratuba 

e contou com participação de oito municípios, acredita que perto de cem atletas e foi 

bem interessante, como passou nessa casa uma autorização para estar financiando essa 

questão da escolinha do Haecon-do, então acha que também tem um pouco de 

participação nisso, mas enfim o mestre Rudimar está de parabéns pelo evento e por todo 

o trabalho que ele vem fazendo no Haecon-do de Piratuba. Ta,bém nos últimos dias o 

pessoal deve ter prestado atenção que foi colocado algumas placas de sinalização no 

nosso município novas, umas placas turísticas identificando locais, entrada da cidade, 

na frente da praça, na rodoviária, uma coisa que já fazia um tempo que precisava  e 

inclusive vai reforçar pedindo um ofício para a secretaria de obras rurais para fazer as 

sinalizações das comunidades rurais, já havia pedido, o vereador Evelásio também já 

havia pedido e acredita que é importante já que está nessa lida de fazer placa, vamos 

fazer mais um pouquinho porque vai ser importante. O Presidente agradece a presença 

de todos.  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 28 de Agosto de 

2.018. 

 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                  

 

 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva        Evelásio A. Vieira   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


