
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.254  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE JUNHO DE 2.018. 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 19/06/2.018. 

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: Convite para o 

Festival interestadual Canta Piratuba, Convite para o III Fórum Ambiental, Convite para 

Festa Julina da Escola Passinho Inicial, Ofício Nº 105/2.018 – da Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina – Do Deputado Estadual Rodrigo Minoto – 

Líder do PDT. DO EXECUTIVO: Ofício Nº 117/2018 – Encaminha Balancetes 

referentes ao mês de Maio de 2.018, Mensagem Nº 31/2.018 – do Projeto de Lei Nº 

27/2.018 – Autoriza o Município a firmar Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Rateio nº 

01/2.018 – Consórcio Lambari, para subsidiar no âmbito do Município de Piratuba, o 

recolhimento e Processamento de Animais Mortos em Propriedades Rurais e dá outras 

providências. ORDEM DO DIA: Após as leituras o Presidente coloca em discussão o 

Projeto de Lei Legislativo Nº 004/2.018 – Institui a Semana Municipal de Combate à 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e dá outras providências. Não havendo 

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

por unanimidade. Em seguida o Presidente solicita a assessora que faça a leitura da Ata 

do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto do Projeto de 

Lei Nº 26/2.018 – Altera a redação da Lei Municipal Nº 813/2.006, de 27 de março de 

2.006 e dá outras providências. Após a leitura o Presidente coloca o projeto em 

discussão. O vereador Jhonatan diz que esse projeto vem para corrigir algumas 

situações na agricultura, questão de benefícios para os agricultores, acredita que ficou 

bem explicado pelo secretário Rogério que veio prestar esses esclarecimentos para os 

vereadores nas comissões, é um projeto que vem para fazer justiça, na questão da cama 

de aviário sabem que muitas vezes faltava qualidade na cama de aviário, as vezes 

quantidade, então estão abrindo um precedente para estar fazendo distribuição do adubo 

químico e essa produção estar sendo feita a partir da produção, o agricultor ou produtor 

rural vai  produzir tanto, vai receber tanto de incentivo, quem produzir mais, vai receber 

mais, quem produzir menos vai receber um pouquinho menos, acredita que vem para  



 

 

fazer justiça e necessitam bastante desse auxilio para estar fazendo sua produção, 

também na ocasião da reunião, ficaram contente que tem um projeto que vem para 

melhorias da casa colonial de Piratuba, que vai ser ampliada seu espaço em 

aproximadamente três vezes, possibilitando o produtor ter um lugar mais visível, um 

lugar melhor e com mais espaço para estar expondo seu produto e complementando sua 

renda. O vereador Alcides diz que a principio achava que o projeto era meio duvidoso, 

mas depois da colocação do secretário, até acha que tem que parabenizar o secretário e o 

conselho que aprovou para que o projeto saísse nesse sentido que está aí, porque vai ser 

bem distribuído, quem produzir mais, vai ganhar mais, quem produz pouco vai ganhar 

por aquilo que ele produz, então acha que vai ser bem distribuído, dessa maneira todo 

mundo sai ganhando, da sua parte acha que está muito bom. 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. O vereador Luiz Gomes diz que já tinha conversando com o 

vereador Alcides, mas só para deixar registrado na casa, onde que na gestão passada foi 

um que cobrou muito a respeito dos cemitérios para serem arrumados, porque eles são 

municipais, onde fez duas ou três indicações daquele do Uruguai, mas nesse ano saiu do 

papel e nesse no já cobrou desse de Piratuba, já fez um ano e está indo para um ano e 

sete mês e nada foi feito, a vereadora Marli também já cobrou nesse ano, o vereador 

Alcides também, então juntamente com o vereador Jhonny segunda-feira com a 

administração, colocaram que a situação do cemitério está terrível, aonde esteve 

visitando junto com o Schmidt da Funerária e ele lhe mostrou, na realidade está uma 

vergonha, mas garantiram que é só limpar o tempo e vai uma PC e eles vão arrumar, e 

como Schimdt da funerária falou que se hoje chegar de morrer uma família, num 

acidente ou coisa assim, não tem como enterrar um do lado do outro no nosso cemitério, 

e está abandonado, está feio mesmo, então só para deixar registrado, mas segundo a 

administração, assim que limpar o tempo essa semana, as máquinas vão lá. A vereadora 

Claudia diz que gostaria de reiterar as informações da ambulância, que é uma situação 

que lhe preocupa bastante e como disse na semana passada viu uma licitação 

programada, que deve ter acontecido no dia vinte e um de junho, estava programada no 

site e não tem nenhuma informação ainda lá se já saiu ou não, se já tem contrato ou não, 

pelo menos contrato publicado ainda não tem, então gostaria de deixar aqui um pedido 

de um ofício a administração, pedindo como está o andamento deste concerto da 

ambulância. Lá em março houve uma licitação, através do contrato sete de dois mil e 

dezoito, no valor de quatro mil e duzentos reais que era para peças da ambulância e 

agora a licitação estava, o pregão estava com o valor máximo de vinte e quatro mil 

reais, inserindo mão de obra e peças, então gostaria de saber qual o andamento disso e 

quando é a previsão de ter a ambulância funcionando ou um outro carro, de repente a 

aquisição de um outro carro vai ser necessário, haja vista que vários outros veículos 

foram adquiridos, vários veículos foram leiloados, foram vendidos, então há  



 

 

 

possibilidades de termos um carro de ambulância com a qualidade necessária, esse é um 

carro de vários anos de uso, então é um momento que ele precisa de manutenção e 

talvez a troca desse automóvel aí, então por isso quer deixar esse pedido de ofício para 

prefeitura. E também quer parabenizar as escolas, nesse final de semana aconteceram as 

festas da escola Amélia Poletto e da escola Rodolfo Holleveger, lamenta apenas que 

tenha sido no mesmo dia, porque não foi legal, a gente sabe que houve alteração de 

datas por causa da greve, então a Escola Amélia acabou fazendo uma alteração de datas, 

mas isso acabou trazendo duas festas da mesma secretaria no mesmo dia, embora uma a 

tarde e outra a noite, mas complica um pouquinho a participação das pessoas, mesmo 

assim as festas foram de grande sucesso, de bastante movimentação e tem que deixar 

aqui os parabéns, a escola de Zonalta já tinha realizado a festa, a escola Carlos Chagas 

também, temos ainda pela frente a da Escola Passinho Inicial e da escola Marechal 

Câmara de Uruguai, que ainda vão acontecer no mês de Julho e desejar uma ótima 

semana de trabalho a todos. O vereador Alcides diz que o vereador Luiz Gomes 

lembrou muito bem do cemitério, espera que eles vão mesmo fazer o serviço lá, pois 

está bem feio lá e infelizmente é um lugar que a gente não quer ir, mas é um lugar onde 

um dia todos nós vamos ir, então tem que estar bem limpinho e o vereador Jhonatan 

levantou  a questão do espaço que é para ser aumentando da Casa Colonial, ia comentar 

com o secretário de agricultura, pois até um dia tinha comentado na reunião das 

comissões, pedir para que fosse feito uma feira livre lá n espaço livre, no 

estacionamento do Centro de Eventos para dar mais oportunidade para os nossos 

agricultores, porque ali na Casa Colonial o espaço é pequeno e é pouca gente que vai, 

então se abrisse uma feira livre, todo mundo poderia trazer seu produto e vender, de 

repente a gente compraria mais barato e todo mundo tinha seu espaço, mas segundo as 

informações do secretário é que vão aumentar o espaço, então que a gente ganhe com 

isso e a nossa sociedade e os agricultores ganhem também. A vereadora Marli diz que 

como o vereador Luiz Gomes falou do cemitério, já fez duas, três indicações, tomara a 

Deus que ajudem que façam porque a gente até se sente envergonhado porque acha que 

não precisava estar aqui nessa casa fazendo indicação para uma coisa assim tão simples, 

não é um bicho de sete cabeças para colocar aquilo em dia, porque o cemitério sempre 

foi muito bem cuidado e fica triste com isso. E quer parabenizar os grupos da terceira 

idade que quinta- feira passada tinha São João lá em Zonalta, muito bem organizado, 

muito bonito, se divertiram a tarde inteira, ontem tiveram aqui na cidade, também bem 

organizado com os idosos, muito bonito. Da escola Amelia Poletto também gostou 

muito, só que achou que está morrendo as quadrinhas, não existe mais aquelas 

quadrilhas bonitas como tinha antigamente, muita dança de funk, de cowboy, só tinha 

duas, três quadrilhas mesmo, acha que devia voltar aquela época das quadrilhas bonitas, 

uma época a gente fazia, na época do Carlos Chagas, estava bem organizado, bem 

bonito, mas achou que está morrendo um pouco as quadrilhas de antigamente, mas no  



 

 

mais, pelo menos as crianças se divertem, gostam. O vereador Jhonatan deseja os 

parabéns ao vereador Luiz Gomes. Também quer deixar registrado aqui, já tinha 

comentado algumas semanas atrás sobre a emenda do deputado Pedro Uczai, então foi 

feita a ordem bancária dela, então acredita que dois ou três dias já esteja aí na conta do 

fundo municipal de saúde, então pede por favor o envio de um ofício ao secretário de 

saúde a respeito desse valor que vai estar entrando aí nas contas. Também quer deixar o 

convite para o Canta Piratuba, festival da Canção que depois de alguns anos parado 

voltou a acontecer aqui na nossa cidade, é um festival muito importante para estar 

descobrindo novos talentos, também estar apreciando os talentos locais que a gente já 

conhece, vendo também o pessoal de fora que vem participar, que é bem interessante 

com uma premiação em dinheiro bacana, acha que vai ser um sucesso esse evento, de 

antemão já parabeniza os organizadores da secretária de turismo e a direção de cultura 

por esse evento. Também na outra semana teremos a Convenção dos Pastores que vai 

movimentar a economia da cidade, já faz alguns anos que acontece esse evento na 

primeira semana de julho aqui na nossa cidade e acha que vai estar lotada a nossa cidade 

fazendo uma movimentação muito interessante. Deixar aqui também o registro sobre a 

indicação do Deputado Minotto do PDT a respeito da 150, infelizmente eles sabem a 

mesma coisa que nós, que vai pedir, mas não vão fazer nada, ao menos já perdeu a 

esperança que aquilo ali realmente saia a curto prazo. Também gostaria de um envio de 

um ofício para a secretaria competente pedindo uma tabela dos horários da coleta de 

lixo e os locais onde que passam, pois hoje no município existe uma lei que a gente tem 

que por o latão de lixo uma hora antes do recolhimento do caminhão, mas não tem lugar 

nenhum onde a gente encontra qual é o horário e em que rua que passa, então algumas 

pessoas vieram lhe procurar pedindo se existe uma tabela, ou alguma coisa que defina 

ou é meio aleatório. Também lembrando que já estamos praticamente no mês de julho e 

a gente não ouviu falar nada sobre a abertura da temporada de verão, então acredita que 

já passou da hora, já deveriam estar fazendo licitação ou passando para o hospital, enfim 

aquilo que for decidido já passou da hora de se fazer, então solicitando aí para a 

administração um envio de um ofício solicitando para a administração, quais foram os 

procedimentos que já foram adotados e que se pretendem adotar a respeito da abertura 

de temporada de verão em Piratuba e também na sexta –feira estará sendo realizado o 

tradicional risoto do tacho lá da APAE de Ipira, fica o convite a todos, é um evento 

também muito importante que a gente sabe que ali é tradicional, é um risoto gostoso, é 

uma coisa boa e vai estar ajudando essa entidade também que tanto precisa. O vereador 

Evelásio diz que vai pegar sequencia do que o vereador Jhonny falou, bem lembrado, já 

haviam cobrado da administração para que fosse feito cm antecedência da licitação de 

abertura da Temporada de Verão, então está mais do que na hora deles se mexerem para 

não acumular, não vim para o final de ano como das outras vezes, em cima da hora. 

Sobre o convênio da secretaria de agricultura que acabaram aprovando a adubação 

química, acredita que agora vai normalizar um pouco mais, a gente sabe que no ano  



 

 

passado teve uma boa margem de pessoas que acabou ficando sem adubação, o 

secretário assumiu na corrida, em meia viagem a secretaria e sabe que houve bastante 

procura de pessoas que ficaram sem e dentro dessas pessoas tinha muitas pessoas que 

são produtores que precisavam e que acabaram ficando sem, então acha que dessa forma 

agora vai fazer juz a quem produz e quem realmente merece e dá renda para o 

município que vai conseguir ganhar os convênios, conforme a produção tem o 

convênio, esperamos que não haja reclamação e que o povo todo seja atendido. Quer 

também fazer uma indicação para a próxima semana para que façam melhorias em um 

pontilhão de madeira que se localiza na Linha São José, nas proximidades da terra d 

Celso Calegari, que se encontra em péssimas condições e lembrando que ai passa 

ônibus escolar e está com grande perigo de cair aquele pontilhão e vir acarretar um 

grande acidente, até com crianças de repente, então acha que precisa um pouco de 

atenção ali da administração em relação a esse pontilhão. O Presidente cumprimenta a 

todos e parabeniza o vereador Luiz Gomes pela passagem do seu aniversário. 

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 26 de Junho de 2.018. 

 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   
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