
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.281  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2.019. 

 

 

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 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. Luiz Henrique da Silva. 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 ao primeiro - secretário que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 

05/02/2.019. 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 ao primeiro-secretário que faça a leitura das correspondências. DE 

DIVERSOS: Ofício Nº 01/2.019 – da Câmara Municipal de Vereadores de Arabutã – 

Composição da Mesa Diretora para o Exercício de 2.019, Convite da Secretaria de 

Educação e Esportes, Requerimento da Assembleia Legislativa de Santa Catarina – 

Gabinete Deputado João Amin. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 003/2.019 – do 

Projeto de Lei Nº 001/2.019 – Abre crédito especial por conta do superávit financeiro 

apurado no balanço de 31/12/2018 no valor de R$ 53.000,00. DO LEGISLATIVO: 

Indicação Nº 002/2.019 – Solicita a reforma dos passeios nas Ruas Floriano Bender, 

Erno Max Ritter e São Joaquim – do vereador Luiz Gomes, Indicação Nº 003/2.019 – 

Solicita melhorias na estrada que Liga Alto São José a Uruguai, costeando o Rio Pelotas 

– do vereador Evelásio Vieira, Indicação Nº 004/2.019 – Solicita que a Administração 

Municipal adquira por compra ou desapropriação o terreno da Esquina, em frente ao 

Paulo Tintas – do vereador Alcides Gomes. ORDEM DO DIA: Após as leituras o 

Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 002/2.019 – do vereador Luiz Gomes. O 

vereador Luiz Gomes diz que gostaria de ter a colaboração dos colegas para a aprovação 

dessa sua indicação aonde foi procurado por vários moradores dessas ruas, porque como 

vai sair asfaltamento da Rua São Joaquim e da Rua Boa Vista, vai ser feito passeio, 

então essas ruas ficam próximas e os passeios estão bastante feios, então só um exemplo 

na Rua Floriano Bender, existe quatro edifícios aonde que a maioria dos donos desses 

apartamentos são turistas e eles não tem lugar nem para fazer as caminhadas e fica 

próximo ao balneário, nessa mesma rua tem duas pousadas e várias casas de veraneio, 

então já foi cobrado várias vezes pelo senhor Adair Andreola, popular Charolão e ele 

tem razão porque todos ali pagam impostos e está feio, está ruim aquelas ruas, então que 

fizessem ao menos limpeza nos passeios e se fosse possível fazer o calçamento e a outra 

Rua seria a Erno Max Ritter que também faz ligação com essa e que também precisa ser 

arrumada para o pessoal passear e a próxima rua é a rua São Joaquim, a São Joaquim  



 

 

caiu um muro perto da sua casa, já faz uns par de dias, sabe que pertence ao Park Hotel, 

então que eles tomassem providencia e arrumassem, atrás desse muro tem uma fossa 

aonde está vasando, então que eles fossem lá, tirassem aquelas pedras e se não 

arrumassem, pelo menos tirassem da rua e também que fosse limpeza ao redor dessas 

ruas e também nessa rua São Joaquim tem a outra que vai até o Vila Germânica, que 

também fosse feito os mesmos serviços que a São Joaquim, pois elas fazem ligação e 

tem bastante fluxo de turistas e está meio abandonado aquele trajeto, então seria a parte 

da sua indicação e gostaria de ter a colaboração e o apoio dos vereadores. Não havendo 

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

unanimidade. Em seguida o Presidente coloca a Indicação Nº 03/2.019 – do vereador 

Evelásio Vieira em discussão. O vereador Evelásio diz que como colocou na sessão 

anterior essa indicação é um pedido dos moradores da região para que faça as melhorias 

nessa estrada que liga Alto São José a Uruguai, que ela está bastante precária devido ao 

tempo que faz que não foi feita manutenção e os danos ambientais, tempo de chuva 

acabou estragando bastante ela, está sem condições de tráfego e como ali passa leiteiro e 

ônibus escolar, seria um pedido de urgência, para que se faça as melhorias naquele local 

para que há condições de andar com os veículos por ali. O vereador Luiz Gomes diz ser 

favorável, tanto que foi hoje conversar com o Jaison que é o diretor de obras e ele lhe 

respondeu que fizeram ontem o morro do Uruguai e estão fazendo aquela região e se 

não foi hoje a tarde, amanhã será feito essa que liga Alto São José a Uruguai, mas é 

favorável e tem que ser arrumado, essas chuvaradas que deu estragou bastante, mas 

segundo eles se não fizeram hoje a tarde, amanhã eles farão aquelas estradas. 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 a Indicação Nº 

04/2.019 – do vereador Alcides Gomes. O vereador Alcides diz que na administração 

passada veio um projeto para a câmara para uma permuta desse terreno, seria um tro-

troca, mas como o proprietário não quis fazer o negócio de mano, um terreno pelo outro 

de metragem igual, ele queria uma metragem de volta, não lembra se era duzentos 

metros quadrados ou cento e cinquenta metros que ele queria a mais, seria um terreno 

aqui do centro que pega as duas avenidas, os vereadores na oportunidade fizeram a 

proposta para ele, para fazer de mano que os vereadores votariam favorável, mas assim 

não votariam porque estava dando prejuízo e grande, na verdade ele estava pegando 

duas frente, duas avenidas e ele não concordou e a câmara acabou rejeitando o projeto e 

ele fez a escavação e ficou aquele buracão ali e fica feio na nossa entrada da cidade, 

invés de ter um portal bonito, tem um buraco, não vai culpar a administração porque  

não é de hoje, é do passado, mas alguma coisa tem que ser feito, acha que o município 

deveria desapropriar ou mandar fazer um levantamento de preço com as imobiliárias e 

indenizar, ou fazer o sistema de desapropriação, pagar o valor que vale também, para 

fazer alguma coisa ali, ajeitar, ou ele que tampe aquele buraco e deixe bonitinho, porque 

está ficando feio aquele buraco, não sabe como nunca caiu ninguém ali e já passou um a  



 

 

temporada, já está passando outra e o buraco está ali daquele jeito, então que alguma 

coisa seja feita, então gostaria do apoio dos vereadores. O vereador Evelásio diz 

concordar com o vereador Alcides, já fez essa indicação no ano passado para que fosse 

adquirido aquele terreno, o terreno está a venda, acha que há a oportunidade da 

Administração entrar em negociação e adquirir aquele terreno porque acha que pode ser 

feito um portal com aparência bonita para receber os visitantes da nossa cidade com 

aparência bem legal, porque aquilo fica feito realmente na entrada da cidade. O 

vereador Jhonatan diz também ser favorável nesses termos de trocar metro por metro, 

fica justo porque os valores ali mais ou menos se equivalem, a questão do metro e é 

favorável porque ali precisa embelezar mais essa entrada da nossa cidade, em primeiro 

lugar não só para o turista que chega aqui, mas a gente mesmo se sentir melhor quando 

entra no nosso município, acha bem importante e com certeza vai ter o seu apoio. A 

vereadora Mareci diz também ser favorável e a gente vê o fluxo de carro que vem do 

balneário para cá, seria interessante a construção de uma rótula ali, para o pessoal não 

precisar fazer todo esse contorno, o que também iria fluir mais rápido o transito, de 

repente seria válido uma rótula ali, se adquirisse o terreno, teria espaço adequado, seria 

uma boa iniciativa para se pensar, fazer uma entrada legal com uma praça, com alguma 

coisa, para o pessoal que vem de fora ser bem recebido em nossa cidade, nós não temos 

um portal bonito que seja adequado para a nossa cidade, que é turística, então é 

favorável. 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 votação o 

Projeto de Resolução Nº 09/2.019 – Dispõe sobre alterações no Regimento Interno. O 

vereador Jhonatan diz que como é um dos autores vai solicitar a retirada desse projeto 

por conta dos acordos que fizeram nas comissões, para ele retornar para votações de 

uma maneira mais adequada. O Presidente concede então a retirada do mesmo. 

PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem aos visitantes e a Deus por mais 

esta sessão. O vereador Luiz Gomes diz que aproveitando para falar, como na rua do 

Fontanela que tem a associação dos moradores, em todas as ruas deveriam ter e 

participou de uma reunião, juntamente com o vereador Luiz Henrique, vereadora 

Claudia e vereador Evelásio e eles levaram bastante problemas do bairro deles, então 

um dos problemas vai ser atendido agora, já começou a colher frutos, vai ser asfaltada, 

feito concreto na rua Bruno Muller, então se todas as ruas tivessem associação poderiam 

discutir e levar toda vez os problemas para a administração, seria mais fácil até de 

resolver. A vereadora Claudia solicita um ofício que fosse endereçado a secretaria de 

obras pedindo uma visita do secretário ou do diretor lá em Lageado Mariano na ponte 

que dá acesso para a propriedade do seu Otto Knebels, essa ponte sofreu alguma avarias 

com as chuvas dos últimos tempos, tem madeira quebrada, com a força da água vem 

escavando por baixo da ponte um trecho do barranco e está começando a ficar perigoso, 

então gostaria de um ofício pedindo a visita do pessoal de obras lá na propriedade para 

tentar buscar uma solução para esse risco que vem acontecendo, também já fazendo a  



 

 

visita lá se fosse possível vai pedir novamente que fosse dado alguma solução para os 

buracos que o asfalto da comunidade tem, aquele asfalto que passa no centro ali, tem 

vários buracos, foi colocado um pouquinho de asfalto lá dentro, mas com aquela brita 

acabou saindo e os buracos estão cada vez aumentando mais, então nesse sentido pede 

esse ofício. Quer também deixar um pedido de indicação para semana que vem para que 

sejam feita as melhorias no piso e na estrutura das quadras de esporte das escolas da 

rede municipal, escolas do interior, isso já foi pedido no primeiro ano, já foi pedido no 

segundo ano, já teve mais vereador que pediu e o piso das quadras continuam nas 

mesmas condições e é uma situação bem perigosa para as crianças, as aulas 

recomeçaram agora e é preciso que se faça urgentemente uma melhoria nessas quadras, 

então deixa o pedido de indicação e na semana que vem volta a falar desse assunto. 

Quer também parabenizar o município de Piratuba pelo seu aniversário, na próxima 

segunda-feira, dia dezoito, a programação em sai envolve várias festividades, então 

deixar o convite a todos os piratubenses e aos vizinhos para que venham para Piratuba e 

participem das festividades, porque com certeza comemorar o aniversário do nosso 

município vale a pena a nós todos piratubenses. Quer também registrar aqui a 

participação de todos os vereadores que estiveram presentes na audiência pública que 

tratou sobre a localização da creche nessa semana que passou e conforme a matéria foi 

divulgada ficou definido naquele dia de que a prefeitura tem opções, buscar quem sabe 

uma alteração no projeto para que ele possa se adequar ao terreno que está disponível ou 

tentar buscar outro terreno que fique no entorno aqui da cidade, dentro do perímetro 

urbano e nenhuma dessas opções seja possível voltar a discutir o assunto ema audiência 

pública para a possibilidade da creche ser construída lá em cima no Parque de Eventos. 

Leu hoje uma matéria de que o prefeito está indo a Brasilia participar de um evento da 

AMUSUH, agora no próximo mês e quem sabe durante essa visita a Brasília consiga 

fazer contato com o FNDE que é o órgão do governo que liberou os recursos, então já 

que o prefeito está indo para lá, vamos ver se ele consegue fazer um contato lá no 

FNDE para poder levar algumas dessas sugestões que em audiência pública foram 

levantadas. A creche é uma construção importante para Piratuba e é importante que ela 

fique nesse perímetro urbano que é onde a maioria das pessoas mora, reside e fica mais 

fácil levar suas crianças até a creche, então nesse sentido registrar a presença de todos, e 

é uma pena que grande parte das pessoas interessadas não participou da audiência 

pública que é uma problema que não é de hoje, embora o assunto fosse de extrema 

importância para grande parte da população, mesmo assim fica aqui o registro dessas 

decisões que foram tomadas e aguardamos quais vão ser os próximos passos para que se 

resolva esse impasse. O vereador Evelásio diz querer fazer um pedido para a 

administração que tome providência e faça umas melhorias para criar condições de 

trafego nas ruas que fazem o ligamento da Rua das Flores, as que fazem da Avenida até 

a Rua das Flores, todas aquelas travessias e da Rua das Flores à Boa Vista, estão todas 

em péssimas condições, com difícil acesso para os carros subirem, aquelas ruas são  



 

 

bastante inclinadas, então eles deveriam fazer uma melhoria até que seja feito o devido 

asfaltamento daquelas ruas para que os carros consigam transitar naqueles locais 

ali.Gostaria também de fazer um pedido de uma indicação, pedido de moradores dessa 

região e de pai de alunos, que estão pedindo para que seja feito uma lombada na 

Avenida, mais uma lombada, por causa dos acidentes que já aconteceram ali e 

infelizmente os motoristas não respeitam a sinalização, perto do Posto Ipiranga, na faixa 

onde tem a parada de ônibus escolar, tem a parada de alunos pequenos que vão para a 

creche, que vão para ensino fundamental e também o pessoal que vai para a faculdade 

também tem a parada ali, tem bastante movimento de pessoas e os motoristas acabam 

não respeitando, então os moradores e os pais dos alunos estão pedindo que seja feito 

uma lombada ali para evitar um acidente, então pede que façam essa indicação para 

semana que vem. O vereador Alcides diz querer fazer um pergunta a assessora: se a 

Moção do leite foi mandada para a Fecam, e outros lugares. O vereador Alcides diz que 

teriam que acelerar essa Moção, então se pudesse ser feita para a semana que vem 

gostaria que fosse feita. A vereadora Marli diz querer parabenizar o nosso município 

pela data, segunda-feira é aniversário, é uma honra, pois é filha de Piratuba, nasceu 

nessa terra mais amada, como se diz aqui é bom viver e quer pedir um ofício para a 

secretária da cultura, quanto que tem hoje em caixa no Fundo da Cultura, se está vindo 

dinheiro, pois existe o Fundo da Cultura e isso é através do Turismo, porque foi 

procurada por um pessoal do Coral e eles não estão tendo apoio de nada, então eles até 

sugeriram que pedisse, se está sendo repassado esse dinheiro para o Fundo, do porquê 

que eles não estão apoiando o Coral, uma entidade que foi falada agora pouco nas 

comissões para convidar o Coral para a próxima sessão que viessem cantar o Hino 

Nacional, o Hino a Piratuba, convidando o coral para fazer essa sessão solene, então 

porque que a administração e a cultura não estão apoiando coral, então pede que façam 

um ofício para ficar bem claro o porque, se está sendo repassada essa verba para o 

fundo e porque não estão ajudando o coral. O vereador Jhonatan diz que sobre a Moção 

do leite, tem que agilizar mesmo, até porque deu uma mudança no cenário, antes 

queriam fazer uma moção a respeito do leite importado do Uruguai e nesse meio tempo 

tivemos a retirada da sobre-taxa antidamen que chamam do leite em pó integral 

importado da União Europeia e da Nova Zelandia, o que acontece é que vai diminuir 

uma sobretaxa que era paga quase quinze por cento a mais para poder estar importando, 

protegendo mais o nosso agricultor, o nosso criador de gado leiteiro, então acha que 

aproveita e pede aí junto nessa Moção essa questão para ver se consegue revogar essa 

situação, inclusive o Deputado Neodi Saretta já fez uma solicitação na Alesc e essa 

solicitação já foi aprovada e foi encaminhada para o governo federal e o ministério da 

economia para estarem voltando a cobrar essa taxa da importação do leite importado  da 

União Europeia e da Nova Zelandia que querendo ou não a região Oeste é maior 

produtora de leite do estado de Santa Catarina, no nosso município a gente sabe que tem 

muitas pessoas que retiram sua renda dessa atividade, então a gente tem que proteger  



 

 

 

essas pessoas e incentivar da melhor maneira possível. A respeito de que o vereador 

Evelásio comentou das ruas perpendiculares a Rua das Flores e Rua Boa Vista, dentro 

da programação de asfaltamento a gente tem a Rua Campos Novos, a Rua Caxias e a 

Rua Paraná que já está licitado e está em processo de licitação a Rua Montenegro e a 

Rua Bruno Muller, se não se engana ficou de fora a Rua Independência, que é aonde 

sobe ali no Posto Ipiranga, mas essas demais espera que tão logo consigam fazer todos 

os contratos e enfim dê um destino que está bem ruim, tem umas que em dia de chuva 

inclusive não tem como subir, molha e não sobre de jeito nenhum, então acha que é bem 

pertinente a colocação do vereador ainda bem já vai ser resolvido. Também deixar 

registrado aqui, o Deputado Neodi Saretta assinou a favor da CPI da Ponte Hercílio 

Luz, que é um dos maiores gargalos de dinheiro público do nosso estado, onde já foi 

consumido mais de quinhentos milhões de reais para sua construção. Nos anos vinte 

quando ela foi construída em dois anos e com bem menos dinheiro, isso nos anos vinte, 

quase a cem anos atrás, e agora faz quase trinta que está em reforma e já gastaram um 

dinheiro que dá para fazer umas cinco pontes, então de repente agora começa esclarecer 

o que acontece naquela obra que nunca termina e claro deixar aqui também os parabéns 

para o município de Piratuba, município que acolheu sua família a quase trinta anos 

atrás e se sente Piratubense embora no seu registro de nascimento não esteja Piratuba, 

mas se sente como se fosse daqui pela acolhida que sempre teve das pessoas aqui no 

município e da forma como sempre foram se relacionando com as pessoas, a gente sabe 

que Piratuba é um lugar diferenciado do Brasil inteiro, porque aqui a qualidade de vida 

que a gente tem, a tranquilidade que a gente tem, tem gente que acha ruim esse negocio 

que a gente vai num lugar e conhece todo mundo, mas eu acho maravilhoso, a gente 

conhecer todo mundo, saber quem é teu vizinho, saber quem é quem porque isso da uma 

sensação de segurança e também da um espirito maior de comunidade e isso Piratuba 

tem muito e apesar de todas as diferenças, mas todos aqui tem o mesmo objetivo que é o 

bem de Piratuba, estão dando essa contrapartida de uma forma de agradecer o município 

por tudo que faz pela gente também, então deixar os parabéns a Piratuba, a todo povo de 

Piratuba, que é um povo muito honesto e trabalhador que merece só o melhor e ainda 

segunda-feira, dia dezoito tem o dia da família no parque com diversas atrações, 

inclusive com momento cívico e mais alguns shows a vai estar liberada as 

churrasqueiras para quem quiser ir com sua família fazer a sua carne lá, fazer a sua 

festa. O Presidente coloca que primeiramente quer agradecer as mensagens de 

parabenização vindas da Alesc, em nome do Presidente Julio Garcia. Agradece a 

mensagem de parabenização de todos os Deputados Estaduais. Outro assunto que quer 

trazer para conhecimento dos vereadores e a população de Piratuba é que no dia de 

ontem esteve presente a convite do Presidente Renato Marcos da Câmara de Capinzal 

para uma reunião, onde trataram de assuntos digamos regionais e esteve presente os 

presidentes das Câmaras de Vereadores da nossa Comarca e também a Presidente da  



 

 

Câmara de Zortéa e qual seria o intuito da reunião e a ideia: é de levantarem assuntos 

regionais da nossa Comarca que afetam a nossa região já fazem alguns anos e também 

alguns assuntos principais de cada município, definiram uma data para a próxima 

reunião que é no dia vinte e cinco onde levarão esses assuntos levantados pela 

população, estará realizando uma reunião com os vereadores nos próximos dias e 

também estará realizando uma reunião com o Presidente da CDL e Presidente da 

Associação dos Hotéis para que possam levantar todas essas demandas aí e ficou 

definida essa audiência no dia vinte e nove de março, numa sexta-feira, às dez horas da 

manhã no Centro Celso Farina lá em Capinzal, convocando todos os Deputados 

Estaduais, Senadores e até representantes do governo, o máximo de Deputados 

Estaduais que se fizerem presentes e alguns Senadores para transmitirem as mensagens 

das nossas cidades, quais são as necessidades para que eles possam iniciar seus 

mandatos sabendo das necessidades aqui da nossa região. O vereador comentou sobre as 

lombadas, no primeiro ou no segundo ano de mandato, chegou a ser cômico, numa 

sessão fez três indicações solicitando lombada, mas apoia as questões de lombadas, sabe 

que a população cobra, pois é a única alternativa de ter o controle das velocidades nessa 

avenida, porque colocar pardais e esse tipo de coisa não convém pela questão dos 

custos, então a maneira de ter respeito na nossa avenida e controle da velocidade 

éatravés de lombadas. E também comentar sobre a Moção do Leite, também reforçar o 

pedido a assessora para agilizar essa moção da questão do leite, pois agora está se 

agravando mais, como o vereador Jhonny falou, então vamos tentar fazer a nossa parte 

para defender os produtores rurais que tanto sofrem. 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 12 de Fevereiro de 2.019. 
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