
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.271  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2.018. 

 

 

Aos seis dias do mês de novembro 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 30/10/2.018. 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. DO EXECUTIVO: Mensagem Nº 048/2.018 – do 

Projeto de Lei Nº 041/2.018 – Estima a Receita e Fixa a despesa do município de 

Piratuba para o exercício financeiro de 2.019 e dá outras providências, Mensagem Nº 

049/2.018 – do Projeto de Lei Complementar Nº 008/2.018 – Altera a Lei 

Complementar Nº 67, de 02 de Janeiro de 2.015, eleva para nível superior o cargo de 

Fiscal de Tributos e Posturas, Cria Cargo de Técnico em TI, Altera Cargo de 

Nutricionista, extingue Cargos e dá outras providências, Ofício Nº 223/2.018 – 

Encaminha Leis e Decretos. ORDEM DO DIA: Não tivemos nada na Ordem do Dia. 

PALAVRA LIVRE: Todos os vereadores agradecem a presença dos visitantes e a 

Deus por esta sessão. O vereador Luiz Gomes solicita um ofício a secretaria da Cidade e 

agradecer também, pois fez uma indicação aqui, e a vereadora Marli também fez, para 

colocarem uma guarita de ônibus para os alunos no Acesso Sul e foi feito lá, mas 

gostaria que eles fizessem, completassem aquela lombada, porque o pessoal de moto 

não respeita, eles passam pelas laterais, do lado de fora, do jeito que eles vem e vai 

acontecer um acidente e ultimamente eles estão passando até com o carro, eles vem 

daqui para lá, ou de lá para cá e passam com um pneu em cima da lombada e o outro 

fora, até carro da administração está passando lá, então que eles façam esse serviço e 

completem essa lombada para que não aconteça nenhum acidente porque agora vai ter 

bastante criança lá esperando o ônibus. A vereadora Claudia diz querer deixar alguns 

parabéns hoje, pois tiveram algumas atividades que acontecerão nos últimos dias e até 

por uma forma de divulgação e também pelo reconhecimento pelo trabalho que é feito. 

O CDL tinha divulgado o Projeto Recicla na Escola para dois mil e dezoito que tinha 

um concurso de desenho, mais um concurso de redação e saiu a premiação dos alunos 

que ganharam e os alunos é o Gabriel Weber Loch, do terceiro ano, ele ganhou o 

primeiro lugar lá da escola do Lageado Mariano, esse menino já ganhou também o 

segundo lugar no nome do mascote do inverno Termal, então é um guri novinho masque  



 

 

vem aí demonstrando os talentos e tomaram que sejam sempre encaminhados para o 

lado bom e que ele desenvolva cada vez mais essa questão, também o Eduardo Vinicius 

Duarte do sétimo ano da Escola Amélia foi premiado também em primeiro lugar no 

projeto recicla CDL, então parabenizar esses dois alunos. Além disso também as escolas 

municipais, a Amélia e a Marechal Câmara participaram da Olimpíada de Astronomia e 

Astronáutica, então existe a OBMEP, que é a olimpíada de matemática, existe também 

uma olimpíada de Língua Portuguesa e existe também uma olimpíada de Astrononomia 

e Astronáutica e os nossos alunos participaram e quatro alunos foram premiados, a 

Nicole Schwanke e o Guilherme Wunder, que é o nosso aluno que já foi premiado na 

OBMEP, esses dois alunos tiveram medalhas de ouro na participação da olimpíada de 

Astronomia e Astronáutica e o aluno Eliedson da Costa e a Ana Minatti, a Ana Minatti 

também já várias vezes premiada na OBMEP, os dois ganharam medalha de bronze, 

então estão de parabéns os alunos e os professores, essa atividade é feita pelos 

professores de geografia, então tem que deixar os parabéns a eles também. Além disso 

também na semana passada participaram da Feira Catarinense de matemática a 

professora Tatiane de Souza e um dos aluninhos da educação infantil, o Mateus da 

Escola de Lageado Mariano, estiveram em Massaranduba representando Piratuba na 

etapa estadual da feira de matemática e ganharam uma premiação lá de Menção 

Honrosa, então são várias ações que vai chegando no final do ano, concursos e outras 

questões que acontecem na área da educação e é importante que a gente lembre e 

parabenize aqueles que se dedicam a essas atividades. Também gostaria de ressaltar que 

Piratuba vai receber até final do ano um veículo para a saúde, através de uma emenda 

encaminhada pelo Deputado Valdir Colato e hoje foi feita a entrega simbólica lá em 

Brasilia para alguns prefeitos que puderam participar, de maneira simbólica já deixar 

esses municípios pré agendados no caminho para receber, enquanto não chega na cidade 

a gente também não pode considerar que a coisa aconteça, mas o encaminhamento vem 

sendo dado e isso foi divulgado, então deixar esse registro aqui também, deixar também 

o agradecimento ao Deputado por ter encaminhado e aceitado esses pedidos nossos. 

Essa semana também acontece o Festival de Talentos na Escola Amélia Poletto, essa 

etapa escolar e no final do mês acontece a etapa municipal, então são várias ações que 

vão acontecendo e todos estão convidados a participar. O vereador Alcides diz que 

quando tem coisas boas tem que valorizar, foi tanto falado do cemitério, deu bastante 

bate boca aqui e agora está bonito, espera que continue assim, foi derrubada aquelas 

árvores, foi feita uma boa limpeza, então a gente espera que continue o ano inteiro 

assim para não acontecer o que aconteceu aí, ficar brigando por uma coisa que tem que 

se manter limpo, então está limpo, está de parabéns quem limpou lá, outra coisa é que 

nos estamos numa situação delicada com esse acesso à Capinzal, que está uma 

vergonha, recapea não vão mesmo, então acha que deveriam toma uma providência, 

mandar um ofício para o Deinfra e mandar um ofício para cada representante nosso, 

para o Titon, para o Sopelsa, para o Saretta, para o pessoal da nossa região para que eles  



 

 

 

entrem em contato com esse pessoal e ao menos façam um tapa buraco, porque está feia 

a situação, vai quase todo dia para lá e não dá mais para andar e até ontem estava em 

Capinzal na hora que um carro atorou um poste no meio por causa de um buraco, então 

gostaria se os colegas vereadores concordassem mandar um ofício para os nossos 

representantes lá na assembleia e mandar um para o Deinfra que cobre junto ao Governo 

para que ao menos façam um tapa buracos, pois natal está aí, ano novo e se nós não 

falar nada vai ficar assim ou muito pior, daqui a pouco chove mais um pouco e  os 

buracos vão aumentando, se der para fazer o quanto antes isso aí para tomarem uma 

providência. A vereadora Marli diz querer parabenizar a administração pela guarita que 

fizeram lá para os alunos, é uma indicação que já vem a muito tempo pedindo, só que 

agora ainda faltou a lombada que também já pediram, uma lombada um pouco para 

cima, mas estão de parabéns, o cemitério também está muito limpinho, ajeitadinho, 

quando a gente tem as coisas ruins a gente fala, mas quando tem as coisas boas a gente 

também tem que falar, o rapaz que está lá trabalhando está de parabéns, não sabe se 

pode citar o nome dele, mas está de parabéns pelo capricho e espera que deixem ele lá 

para cuidar do cemitério. Falar do asfalto, até tinha pedido para o Leonir esperar um 

pouco, pois hoje de manhã conversando com seu esposo, pois o Augusto já foi prefeito 

e tem pouco de visão das coisas, então queria até pedir para os colegas vereadores para 

a gente ir para Florianópolis, marcar uma audiência com o Deputado Titon, ligar para 

ele e pedir para ele agendar uma audiência com o governador, convidar os colegas 

vereadores daqui, o prefeito daqui e mais o prefeito de Capinzal, acha que o Titon não 

vai dizer não para nós para marcar uma audiência com o governador, porque ele é um 

Deputado que quer ver Piratuba bem, ele adotou Capinzal e Piratuba como terra dele 

também, então pelo menos ir lá conversar, porque já que eles dizem que não tem esse 

projeto, mas que eles coloquem para o ano que vem seja feito, que esse ano eles façam 

uns tapa buracos e que coloquem no papel para ano que vem sair alguma coisa porque 

se nós deixar do jeito que está e os vereadores não irem atrás, pelo menos fazerem a sua 

parte, como fizeram indo lá por causa do Acesso Sul, só que ali já é um pouco mais 

complicado, mas acha que esse asfalto de Capinzal a Piratuba não é tão complicado que 

nem o outro, mas do outro também saíram bem contente porque lá por dois mil e vinte 

vai sair do papel isso aí, foi o que o cara prometeu, mas não podem falar enquanto não 

acontece as coisas, mas acha que aqui de capinzal a Piratuba será bem mais fácil, 

aproveitar que o governador ainda está lá e pedir para o Titon dar uma mão para nós, até 

se prontifica em convidar o prefeito daqui, o prefeito de Capinzal,  o vice-prefeito daqui 

também, os nossos colegas vereadores, a gente sabe que nem todos podem ir, mas a 

grande maioria pode ir, a gente marca um dia, vai ligar para o seu Romildo Titon e vai 

pedir para ele marcar uma audiência lá e quer o apoio dos colegas vereadores, porque 

acha seu Alcides que falou muito bem, mas acha que ficar mandando oficio e está 

fazendo as Moções não sabe se adianta, mas indo lá com o prefeito, vice, mais o  



 

 

prefeito de Capinzal e mais uns vereadores de Capinzal e os nossos vereadores aqui, 

acha que fica um pouco mais forte, vamos tentar pelo menos fazer a nossa parte. O 

vereador Jhonatan diz achar muito prudente esse assunto que o vereador Alcides e a 

vereadora Marli colocaram e essa união de forças partidárias, é importante mandar o 

ofício, mas indo lá acha que coloca uma pressão maior, se todo mundo conseguir ir acha 

que é uma excelente ideia, vamos alimentar isso aí e ver o que a gente consegue fazer, 

cada um tem seu partido, tem seus representantes lá, cada um falando com seu 

Deputado também é mais pressão em cima do Governo porque a gente está cansado 

dessa situação que vem se alongando a muito tempo já e está sem condição mesmo, a 

gente vê que ali se bobear daqui a um tempo está igual ao acesso a barragem, tem trecho 

que está bem parecido, então acha que é uma ideia muito boa, podem contar com seu 

apoio e o que puder agilizar junto ao seus representantes pode ter certeza que irá estar 

fazendo. Deixar também um convite, pois está acontecendo no nosso município  o 

Festival de Dança no nosso município e quinta –feira tem o encerramento, tem um show 

gratuito com Renato e seus buriquetes, um show de jovem guarda, bem interessante, são 

consagrados em toda premiação e noite de gala e hoje e amanhã ainda tem a 

apresentação dos grupos de dança, bem interessante e quem não conseguir ir da para 

assistir pelo facebook da prefeitura, que estão transmitindo as apresentações e também 

deixar marcado para segunda-feira, às 8:30 as comissões. O vereador Evelásio diz que 

em relação a esse asfalto polêmico, que liga a nossa cidade à Capinzal, infelizmente 

cada vez pior e acha que agora no final do ano dificilmente vão conseguir alguma coisa, 

encerramento de mandato de governador, mas não custa cobrar e é importante a união 

de todos os partidos com os deputados que são da região, que buscaram voto para que 

eles ajudem a cobrar também, principalmente do Deinfra para que façam uma melhoria 

porque está ficando caótica a situação e cada vez pior, vamos tentar fazer alguma coisa 

para que solucionem esse problema. O vereador Luiz Henrique diz também querer se 

manifestar em relação ao assunto que o vereador Alcides e a vereadora Marli 

levantaram, muito importante e já faz um tempo que esse asfalto é um problema para os 

nossos municípios, falar que é parceiro para colocar o nome no ofício, é parceiro para ir 

lá bater na porta de quem for preciso lá em Florianópolis, se for preciso encaminhar 

para os Deputados do PSB, quem deixar em aberto que podem encaminhar ofício a 

todos deputados do PSB e se for preciso ir em Florianópolis seria melhor ainda, o 

vereador Alcides comentou antes da sessão de no começo do ano se unirem e pegarem 

os deputados eleitos de cada partido, ir lá e cobrar do novo governador providências, de 

repente ele nem saiba da situação desses asfaltos aí da nossa região, mas então levar a 

mensagem a ele para ver o que ele pode estar fazendo, nesse ano ainda foi feita aquela 

sessão conjunto com os vereadores de Capinzal e na época veio o rapaz da SDR de 

Joaçaba e ele falou que nem projeto tem para aquele asfalto, então irão ter que cobrar 

um recape urgente e que providencie esse projeto, alguma garantia eles vão ter que dar a 

nós porque é um anseio grande da nossa população e tras muito perigo, quase todos  



 

 

 

acidentes de carro bater em poste e capotando é por causa dos buracos, então é um 

perigo para a vida das pessoas, então é preciso estarem se preocupando e como são 

representantes do povo tem que cobrar isso. O Presidente também cumprimenta a todos 

e agradece a presença. 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 06 de Novembro 

de 2.018. 

 

 

Altair de Azeredo                                            Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                  

 

 

 

 

 

Luiz Henrique da Silva        Evelásio A. Vieira   

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


