
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.211  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 14 DE JULHO DE 2.017. 

 

 

 

 

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 18 horas reuniram-se os 

Senhores Vereadores na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Piratuba/SC sob 

caráter extraordinário, sob a Presidência da Vereadora Sra. Mareci Stempcosqui. Esta 

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 a presidente 

solicita a assessora que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 14/07/2.017. 

Após a leitura coloca a mesma em discussão, não havendo nada a discutir coloca a 

mesma em votação a qual foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: Em 

seguida a Presidente solicita a secretária que faça as leituras das Atas dos Pareceres das 

Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto e Trabalho, Legislação 

Social, Defesa do Consumidor e Atividades Privadas do Projeto de Lei Complementar 

Nº 003/2.017 – Dispõe sobre alteração de Anexos da Lei Complementar nº 67, de 02 de 

janeiro de 2.015 que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para os 

Servidores Públicos do Município de Piratuba  e dá outras providências. Após as 

leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Alcides diz que esse 

projeto veio faltando o anexo de quantas vagas estava sendo criada, veio só o total e o 

certo é vir o anexo junto das vagas que estão sendo criadas, então fez um pedido no 

parecer para que não aconteça mais, que venha o anexo, pois está aqui há vinte anos e 

quando começou aqui nessa câmara tinha cento e poucos funcionários e hoje se não se 

engana dá trezentos e dois, tinha duzentos e noventa e cinco, mais três motoristas de 

janeiro, mais sete vagas agora, então está passando de trezentos e sempre vinha o anexo 

dos cargos que estavam sendo criados junto e não veio nesse projeto, claro que não iam 

segurar esse projeto, porque os agricultores estão aí, o pessoal está parado, a agricultura 

está precisando de serviço, então a assessora fez um pedido e está aqui uma justificativa 

do anexo que não veio junto, então da sua parte não tem mais nada a discutir. O 

vereador Evelásio diz também achar que está na hora de aprovarem isso aí para que as 

máquinas comecem a trabalhar na agricultura, que vão atender os nossos agricultores 

que já estão sofrendo bastante com tudo que aconteceu aí, umas pessoas ficaram sem 

fazer silagem, outras sem passar arrastão, então vamos esperar que agora a coisa 

funcione de forma que dê certo para todo mundo ser atendido. O vereador Jhonatan diz 

que indiferente de qualquer questão política que devem discutir aqui, a questão da 

licitação, de tudo aquilo que aconteceu até chegar nesse ponto da aprovação dessa lei  



 

 

 

criando as novas vagas para os operadores de máquinas, acha que quem sofreu nesse 

tempo todo foi o agricultor, então acredita que agora venha a solucionar o problema, 

esperamos que solucione o problema e também concorda com o vereador Alcides que 

todos os projetos que sejam de alteração de lei que venha com uma cópia do original e 

uma cópia de como vai ficar com a alteração de lei. O vereador Luiz Gomes diz que de 

sua parte também é favorável, já discutiram nas comissões, estava errado porque não 

veio o anexo, mas pediram e eles mandaram para tirar a dúvida, e da sua parte é 

favorável. O vereador Alcides diz que gostaria de aproveitar para dizer que isso não é 

nada contra prefeito, serviço ou contra patrulha, é a parte legal, tudo que fizerem dentro 

dos conformes aqui, nem o prefeito não vai se incomodar, sempre estando dentro da lei, 

dentro dos conformes, não dará problema futuramente. A vereadora Marli diz que 

também não vai votar contra porque é preciso olhar para os nossos agricultores, pois 

podiam estar trabalhando desde o dia primeiro de janeiro, não precisava ter acontecido 

isso, mas aconteceu, e não é por isso que vai deixar os agricultores sem o serviço, 

também é favorável. A vereadora Claudia diz que com certeza vão confiar na 

capacidade administrativa do executivo e dos secretários de conseguir com uma 

configuração diferente, mas conseguir fazer o atendimento a todos, foi essa a proposta 

desde o inicio do prefeito e espera que isso realmente aconteça, porque é uma 

configuração diferente, um formato diferente, horário de trabalho e tal, mas com certeza 

quem vai assumir a função, vai assumir isso com bastante vontade de trabalhar e todos 

vão ser atendidos da melhor forma possível. Não havendo mais nada a discutir a 

Presidente coloca o projeto para sua primeira votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. A Presidente então convoca todos os vereadores para a segunda sessão 

extraordinária no dia 17/07/2.017, segunda-feira às 14:00 horas. 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 14 de Julho de 2.017. 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes   

Presidente                                                          Vice – Presidente                                                              

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altair de Azeredo         Alcides Gomes                                                       

Primeiro Secretário          Segundo Secretário  

                                            

 

 

 

 

 

 


