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Aos dois dias do mês de maio 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 ordinário, 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 25/04/2.017. 

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

mesma em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Após a Presidente solicita à 

assessora que faça a leitura das correspondências. DE DIVERSOS: Convocação para 

VII Conferencia Municipal de Assistência Social, Ofício de Liberação de Recursos, 

Ofício Nº 15/2.017 – Da Câmara de Dirigentes Lojistas de Piratuba – CDL, Ofício Nº 

11/2.017 da Secretária de Saúde, Assistência Social e Habitação. DO EXECUTIVO: 

Ofício Nº 125/2.017 – Encaminha Lei 1.394/2.017 e Lei 1.395/2.017, Ofício Nº 

126/2.017 – Resposta ao Ofício CV/073/2.017, Ofício Nº 127/2.017 – Resposta ao 

Ofício CV/082/2.017, Mensagem Nº 19/2.017 – do Projeto de Lei Nº 17/2.017 – 

Ratifica as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, Consubstanciado no 

Contrato de Consórcio Público do Consórcio de Informática na Gestão Pública 

Municipal (CIGA), e dá outras providências, Mensagem Nº 20/2.017 – do Projeto de 

Lei Nº 18/2.017 – Altera redação do Parágrafo 1º e Parágrafo 2º do artigo 1º da lei 

917/2.007 de 27 de junho de 2.007, alterada pela Lei nº 1.086/2.010, de 19 de maio de 

2.010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder vale-alimentação aos 

servidores ativos. DO LEGISLATIVO: Indicação Nº 44/2.017 – Solicita reforma na 

Ponte em Linha Serraria na Propriedade do Senhor Anselmo Pacheco e Parque Três 

Pinheiros – do vereador Alcides Gomes, Indicação Nº 45/2.017 – Solicita Construção de 

Calçada/Passeio na Rua Frederico Laske no Bairro Village. – do vereador Evelásio A. 

Vieira.  ORDEM DO DIA: Em seguida a Presidente coloca em discussão a Indicação 

Nº 44/2.017 – do vereador Alcides Gomes. O vereador Alcides diz que foi procurado 

pela família do Seu Anselmo e o pessoal do Parque Três Pinheiros, pois a ponte está 

bem feia, as pranchas estão podres e ali tem bastante movimento de pessoas que vão no 

parque e o leiteiro parece que também não está mais querendo passar, então era 

importante ir olhar para ver se tem que mexer em alguma viga, mas a principio seria as  



 

 

 

pranchas que teriam que trocar, até acha que deveriam colocar um corrimão naquela 

ponte, de repente até uma parceria com o pessoal ali do parque, porque passa muito 

idoso ali e uma hora vai acabar caindo um ali, a gente nunca para pensar nessas coisas, 

mas depois que lhe pediram para fazer essa indicação lembrou de pedir também para 

fazer o corrimão antes que alguém caia ali, mas a principio seria arrumar a ponte para 

dar condições para o pessoal passar, então pede apoio aos colegas. O vereador Evelásio 

diz que também já haviam lhe falado da situação daquela ponte, então o vereador ia 

passar lá para ver, mas é totalmente a favor da indicação. O vereador Luiz Gomes 

também diz ser favorável, pena que passou-se quatro anos e aquela ponte está em estado 

de calamidade e viram só agora, ninguém falou antes, mas tem que ser feito e dá os 

parabéns para o seu Alcides e aquele corrimão também é necessário lá, porque tem 

turistas, bastante pessoas idosas, crianças, então o Executivo tem que atender porque o 

que está ruim tem que ser feito, então é favorável a indicação. Não havendo mais nada a 

discutir a Presidente coloca a indicação em votação a qual foi aprovada por 

unanimidade. Após a Presidente coloca em discussão a Indicação Nº 45/2.017 – do 

vereador Evelásio Vieira. O vereador Evelásio diz que devido a quantia de pessoas que 

circulam ali, que residem naquele bairro que está crescendo cada vez mais, as pessoas 

que ali moram trabalham aqui na região do balneário e eles vão a pé para o trabalho, 

então tem muita circulação de pessoas naquele local, então acha que há necessidade que 

seja feito o calçamento/calçada para essas pessoas não acabar circulando dentro do 

asfalto, porque passa muitos caminhões por ali também e não tem espaço para as 

pessoas passarem, então pede o apoio dos vereadores para que essa indicação seja 

aprovada para ser feita a calçada para essas pessoas. O vereador Jhonatan diz que 

concorda plenamente com o vereador e acredita que seria interessante a reabertura da 

Travessa Carolina, que é a rua onde tem uma quadra de areia na região do Village, 

assim também fazendo com que o pessoal não precise dar toda aquela volta para 

estarem indo para suas casas, é fundamental essa construção das calçadas ali, 

principalmente pela questão da segurança, principalmente naquela curva, na subida, 

onde que entra ao sentido Maratá, a Missioneiro e Uruguai, acha fundamental e espera 

que seja atendido, é totalmente favorável. Não havendo mais nada a discutir a 

Presidente coloca a indicação em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 13/2.017 - Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Compensação e quitação mútua com a 

Águas Quentes Lazer Ltda, portadora do CNPJ sob nº 97.418.602/0001-03, José Pedro 

Maccari, portador do CPF nº 046.805.199-67, André Angelo Masson, portador do CPF 

sob nº 812.106.129-68, Antônio Geraldo Maccari, portador do CPF sob nº 030.036.559-

49, bem como propor a homologação Judicial do acordo nos processos nº 0301787-

75.2015.8.24.0016 e 0002373-93-2012.8.24.0016 ( 016.12.002373-9). A vereadora 

Claudia diz permanecer com uma dúvida, e não teve tempo de ir atrás, se é o mesmo  



 

 

 

terreno que tem comprado lá embaixo ou se esse é outro pedaço de terreno, então 

solicita que seja enviado um ofício a Prefeitura, perguntando a localização exata desse 

terreno e se ele é o mesmo ou não, só para uma questão de tirar essa dúvida, onde é a 

posição desse terreno. Após a Presidente coloca o projeto para sua segunda votação o 

qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a 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 16/2.017 – Concede revisão anual da remuneração dos servidores públicos do 

Poder executivo, revisão anual dos servidores do Poder Legislativo, dos subsídios dos 

membros do poder, detentores de mandato eletivo e secretários municipais do 

Município e dá outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em 

discussão. A vereadora Claudia diz continuar com a sua opinião de que qualquer 

investimento em funcionário, é investimento, não é esbanjar dinheiro, não é fazer mau 

uso do dinheiro público, o dinheiro público deve ser usado com muita cautela, muito 

cuidado e tudo aquilo que vem em beneficio ao funcionário em formato de reajuste ou 

outros formatos, ele é feito para que esse funcionário tenha cada vez mais empenho, 

cada vez mais dedicação ao seu trabalho, então realmente o aumento não é grande, mas 

ele vem em um momento em que as dificuldades financeiras apertam a todos e 

infelizmente os funcionários que tem um pagamento menor, tem um salário menor, são 

os que mais acabam ficando prejudicados pelo pequeno valor do aumento, mas 

considera dessa forma, investimento no nosso funcionário público. O vereador Alcides 

diz que só queria colocar, já colocou na semana passada na palavra livre, gostaria que 

fosse dado um pouco mais, mas não tem condições é o que o prefeito fala, mas com 

certeza é favorável ao projeto, já vai ajudar bastante. Não havendo mais nada a discutir 

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

sete votos e a vereadora Marli Buselato votou contra. Em seguida a Presidente coloca 

em discussão o Regime do Projeto de Lei Nº 17/2.017 – Ratifica as alterações realizadas 

no Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Consórcio Público do 

Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), e dá outras 

providências. O vereador Alcides diz que deve ter uma importância muito grande para 

vir em regime de urgência, não tem nada contra o regime, só que de dezenove projetos, 

uns dez já veio em regime, é estranho, nunca tinha visto isso em vinte anos que está 

aqui nessa casa, amanhã ou depois vai vir tudo em regime de urgência, é coisa feia, não 

quer atrapalhar nada, só que não sabe o que está acontecendo com a administração, tem 

dois projetos e os dois estão em regime de urgência, e já estão votando uns em regime 

de urgência, amanhã ou depois vem tudo em regime de urgência, não vai segurar o 

projeto porque não sabe a importância dele, mas depois vão olhar. A vereadora Marli 

diz que faz das suas palavras as palavras do vereador Alcides, porque todos os projetos 

que estão entrando estão em regime, não sabe porque tanta pressa nesses projetos, vai  



 

 

 

votar a favor do regime, mas depois vai ver, vai analisar bem. Não havendo mais nada a 

discutir a Presidente coloca o regime do projeto em votação o qual foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão o Regime do Projeto de Lei 

Nº 18/2.017 – Altera redação do Parágrafo 1º e Parágrafo 2º do artigo 1º da lei 

917/2.007 de 27 de junho de 2.007, alterada pela Lei nº 1.086/2.010, de 19 de maio de 

2.010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder vale-alimentação dos 

servidores ativos. O vereador Evelásio diz achar que a Presidente leu dois mil e sete e 

não seria dois mil e dezessete. A Presidente coloca que ali está dois mil e sete, é uma 

alteração daquela lei. O vereador Evelásio diz ser a favor, é uma maneira de ajudar os 

funcionários aumentando o vale alimentação. O vereador Alcides diz que esse regime é 

importante porque vai ser junto com o aumento do salário, então tem que ser aprovado 

mesmo com urgência. A vereadora Marli diz que poderiam ter mandado bem antes e só 

estão dando esse reajuste da cesta básica porque o reajuste do salário foi muito baixo. O 

vereador Luiz Gomes diz que faz tempo que não era mais ganho e quem estava na janta 

o prefeito assumiu compromisso que o reajuste vai passar para janeiro e até o final do 

mandato vai ter cem por cento de reajuste do vale alimentação. A vereadora Claudia diz 

que e única questão é que ele também está tratando de uma matéria orçamentária e tem 

orientação da assessoria de não trabalhar em regime de urgência em projetos de questão 

orçamentária, como disse o vereador Alcides, não querem atrapalhar e nem prejudicar 

ninguém, então não vão ser carrascos nesse sentido, mas que a administração tome uma 

atenção para que projetos dessa natureza, que vão empacta diretamente, como nesse 

caso nos funcionários, em alguma ação, que não venha com urgência, que venha em 

tempo hábil para que não estejam ferindo inclusive o próprio regimento, da votação em 

regime de urgência de matérias orçamentárias, que é uma questão bem delicada e 

também em questão ao vale alimentação ele vai acabar atingindo uma parcela dos 

funcionários, não vai atingir a todos, o que é uma pena, é interessante e para quem 

receber vai ser muito bom, mas ele não vai atender a todos os funcionários, porque tem 

alguns deles que por questões legais não recebem o vale alimentação, então ele é 

interessante, mas ele não vai conseguir atingir a todos, então é um percentual bom e que 

vai ficar distribuído num grupo menor, realmente daqueles que mais precisam, que são 

os que tem os salários menores, mas os contratos temporários não recebem, então são 

algumas questões importantes a gente pensar e quem sabe até pensar em modificar isso 

num futuro, até que chegue a mais funcionários. O vereador Alcides diz que estão 

discutindo o regime, então não vai se alongar muito porque o projeto se discute no dia 

da votação, mas fez uma indicação para ser dada a cesta básica em mil, novecentos e 

noventa e sete e na época não podia contemplar quem era cargo comissionado, cargo de 

confiança, porque esses estão ali passageiro e acha que deve ser assim, não deve mudar 

essa lei, porque aquele que entra, entra por politicagem, os cargos comissionados e 

quem é efetivo não vamos discutir o mérito. A vereadora Claudia diz que tem muitos  



 

 

 

cargos dos ACTs, professores, auxiliares de creche, agentes de serviços gerais que não 

são cargos comissionados, que entram por processo seletivo e que também não recebem, 

então aí é uma questão legal também, dessa forma o aumento aqui acaba não atingindo a 

todos, cem por cento dos funcionários. Não havendo mais nada a discutir a Presidente 

coloca o regime do projeto em votação o qual foi aprovado por unanimidade. 

PALAVRA LIVRE: O vereador Luiz diz querer agradecer a Suzi, o Presidente da rede 

hoteleira que vieram explanar para os vereadores, foi muito bom, pois o vereador não 

sabia que na rede hoteleira, tem mil e quinhentos funcionários trabalhando, então isso é 

muito bom e já quer dizer que o seu voto, já podem considerar favorável, se fosse pelo 

seu voto o projeto já estaria aprovado e tudo que for bom para o município é preciso 

apoiar. A vereadora Claudia diz querer agradecer, embora tenha pego mais a parte final, 

mas agradecer a disponibilidade do pessoal que veio apresentar o projeto do fomento 

turístico de Piratuba, a técnica do Sebrae são ações que vem juntando o poder público 

também com a iniciativa privada para fazer com que se desenvolva cada vez mais o 

turismo local porque ele está sendo um ponto de referência importante como renda para 

muitas famílias, então não que só o poder público tenha essa responsabilidade, mas 

também as outras instituições busquem esse apoio e busquem também dar a sua 

contribuição, nesse sentido é muito importante e é uma preocupação que não é só do 

poder público. Quer fazer uma referencia ao ofício de agradecimento do CDL, pela 

aprovação da lei de utilidade pública, agradecer esse retorno, é importante que os 

vereadores estão aqui para servir, mas é importante também receber esse 

reconhecimento da instituição quando ela consegue atingir algo que é importante para 

ela, então é uma questão que foi com o apoio de todos os vereadores e que bom que a 

CDL se reportou, agradecendo a isso e tomara que eles façam uso racional, uso 

interessante que traga vantagens para a instituição essa aprovação da lei de utilidade 

pública, então veio o oficio do prefeito encaminhando o número dessa lei e também a lei 

de utilidade pública da APAP, então temos já oficializado já a publicação e sanção 

destas duas leis. Também diz que gostaria de levantar uma questão em relação a 

EPAGRI, nos últimos dias juntou alguns dados, algumas informações e acha importante 

que se registre isso, pois nós tivemos aí um não convênio no valor de vinte e oito mil 

reais, como uma questão até de economia, uma das justificativas e levantando alguns 

números, quer deixar registrado que alguns programas que somente a Epagri pode 

desenvolver e que hoje nós temos já em prejuízo no nosso município. O programa de 

calcário teria destinado para Piratuba cerca de quatrocentas toneladas, o Estado subsidia 

em torno de cem reais a tonelada, então nesse programa de subsídio de calcário o 

município perdeu, o município não, quem perdeu foram os agricultores que poderiam 

ter acesso a isso, eles perderam cerca de quarenta mil reais de subsídio, porque não 

podem pedir o calcário porque não tem o escritório da Epagri para autorizar isso, o 

subsídio de semente de milho tinha destinado para Piratuba em torno de seiscentas e  



 

 

 

setenta sacas de milho, dessas seiscentas e setenta sacas de semente de milho, o Estado 

subsidia em torno de setenta reais por saca, então numa conta rápida, passa de quarenta 

e seis mil reais aquilo que os agricultores deixaram de ter como possibilidade de 

investimento nas suas propriedades porque não tem escritório da Epagri para autorizar, 

o programa Kit Forrageira tinha destinado para Piratuba dezesseis cotas, dezesseis kits, 

com o subsídio do Estado de seiscentos reais para cada um, então nesse aqui a perda é 

de quase dez mil reais porque não tem escritório da Epagri no município para poder 

autorizar isso, então nós temos aqui quase cem mil reais de prejuízo para o município, 

num convênio que custava vinte e oito mil reais, é muito triste, e com esses números 

começam a ficar preocupados, lá num momento lá atrás, quando se fechou o escritório, 

a mais não vai ter perda, não vai ter prejuízo, vai ser possível relevar isso, mas 

infelizmente nesses três programas, a dificuldade dos agricultores de conseguir esses 

subsídios era real e agora não tem mais o que fazer, então esse é um impacto que já 

chegou ao nosso município. Também esteve conversando com três pessoas que 

procuraram para fazer a DAPI, precisavam renovar a DAPI e estão sendo orientados, 

mas ainda não conseguiram resolver as suas situações, projetos de créditos ainda não 

estão sendo feitos, então tomara que as consequências disso, desse fechamento do 

escritório da Epagri não seja cada vez maior, infelizmente até no momento da para se 

levantar esses números, essas situações, mas que os agricultores não sejam 

prejudicados, são eles que precisam do apoio, são eles que vão ser prejudicados, precisa 

deixar esse registro feito aqui. O vereador Evelásio diz que em relação a isso que a 

vereadora Claudia falou da Epagri, espera que os agricultores não sejam prejudicados de 

tal forma, porque sabe a importância que tem essa ajuda da secretaria da Epagri, porque 

o agricultor espera essa ajuda do calcário e todas essas outras, então espera que alguma 

coisa seja feita para que os agricultores não percam essa ajuda, e em relação a DAPI 

também foi procurado e várias pessoas estão com dificuldade para renovar, não estão 

conseguindo, então gostaria que o secretário desse uma explanada, ou uma explicação, 

com quem tem que falar, ou quem tem que procurar para fazer, porque as pessoas estão 

sem rumo, uns procuram o Fontanela lá no Ipira, outros procuram Capinzal, e segundo 

uns q1ue lhe procuraram estão pagando para fazer o projeto, e financiamento também, 

então gostaria que se possível explicassem que rumo é para essas pessoas tomarem para 

fazer esses serviços. Em relação ao que o vereador Jhony falou na ultima sessão sobre a 

licitação da prestação de serviço da patrulha agrícola, tem uma documentação em mãos 

que recebeu, é uma recomendação para a Prefeitura Municipal, sendo pedindo a 

imediata anulação do edital, se isso diz para ser anulado é porque estava incorreto, 

porque se tivesse dentro da lei acha que não estaria sendo anulado. Já houve um 

transtorno grande de cooperativa não poder participar e acabou sendo denunciado pelo 

que esteve conversado foi pelo presidente da cooperativa, que denunciou em relação a 

isso, da cooperativa não poder participar e se a Promotoria acatou isso é porque  



 

 

 

realmente tinha alguma coisa de errado, infelizmente, porque quem acaba perdendo são 

os agricultores que dependem e precisam dessa prestação de serviços, que por via das 

dúvidas pode acontecer se essas máquinas pararem, e gostaria de deixar bem claro aqui 

também que saiu boatos que o vereador seria o denunciante, pessoas comentaram que 

seria o vereador que teria denunciado esse firma ME, então quer deixar bem claro que 

não foi quem denunciou, quem denunciou foi o próprio Presidente e o Vice-presidente 

da cooperativa em relação a cooperativa não poder participar. Então quer deixar bem 

claro, porque às vezes as pessoas, por o vereador estar defendendo a cooperativa e os 

interesses da população questionando dizendo que é o vereador que está intervindo 

junto a Promotoria. Só está defendendo o seu ponto de vista, que acha que quanto mais 

cooperativas ou empresas participarem das licitações é melhor para o município, vai 

reduzir de repente o valor da licitação, esse é seu ponto de vista e é isso que defende. O 

vereador Jhonatan diz que hoje está com a voz um pouco prejudicada, mas se o vereador 

Evelásio puder lhe fornecer depois uma cópia também, porque a informação que tinha é 

que o pedido de anulação era por ser necessário a questão de concurso público, foi 

aquilo que colocou na semana passada e mesmo que tivesse sido um vereador, acredita 

que está totalmente no direito e como o vereador colocou defender o ponto de vista dele, 

a opinião, acha isso importantíssimo. Cumprimenta a vereadora Claudia por esta 

questão que trabalharam junto com a questão de utilidade pública do CDL, já receberam 

um agradecimento e isso da uma motivação para continuar o trabalho e tem certeza que 

o CDL vai estar desenvolvendo e aproveitando muito bem essa oportunidade essa 

questão de agora ser uma entidade de utilidade pública. Quer deixar também os 

parabéns aos trabalhadores, em comemoração ao dia do trabalho, que foi ontem e sobre 

as noticias que vem acompanhando também quer parabenizar as entidades sindicais que 

no nosso município não teve mobilização, mas a questão da greve geral da ultima sexta-

feira, contra as reformas pretendidas pelo atual governo federal, reforma trabalhista, 

reforma da previdência, que vem podando e tomando os direitos dos trabalhadores, 

alguns conquistados em mil, novecentos e dezessete, então tem deputado querendo dizer 

que alimentação e estadia pode ser descontado no salário, ou seja, trocar serviço por 

comida e pouso, então se isso aí não é escravidão, não sabe mais o que que é, e tem 

gente propondo esse tipo de coisa, então acha que o trabalhador vem sendo golpeado 

diariamente por esse governo federal, então a luta de direitos não é fácil, nós todos hoje 

temos muito direitos assegurados por causa da luta que foi feita durante essa construção 

histórica dos últimos cem anos que agora de uma hora para outra entrou um governo e 

quer cortar, então quer deixar os parabéns para os trabalhadores, ainda mais pela 

questão de ser do Partido dos Trabalhadores e acredita que é a gente que move a 

máquina, são os trabalhadores, principalmente os primeiros da cadeia produtiva, o 

agricultor, o garçom lá do hotel trazendo aqui para a nossa realidade, a funcionária lá no 

comércio, as pessoas que fazem a coisa girar. O vereador Alcides diz que vereador  



 

 

 

Jhonatan comentou bem sobre as greves, sobre as manifestações, acha que nós temos 

que ficar esperando para ver o voto dos nossos deputados federais, ver como eles vão 

votar lá, para depois eles virem pedir votos para nós, pedirem ajudas nas campanhas, 

quer ver um vereador sair fazer campanha na rua se eles votarem a favor dessa PEC, 

dessa emenda, dessas reformas, quer dizer na lata deles se eles virem pedir, vai mandar 

eles pedirem lá para o Presidente da República, quando cassaram a Dilma já sabia que 

esse homem ia fazer isso aí, tem cara de sem vergonho, então não está muito longe dos 

seus pensamentos, pior governo, que veio para destruir o pobre, porque quem vai pagar 

é o pobre, vamos ver gente morrendo e não conseguindo se aposentar, é muito triste e 

espera que não aconteça e a vereadora fez todo aqueles comentários sobre a Epagri, diz 

que fica triste porque está começando mal, se fosse começar pelo lado bom, seria bom, 

mas começou pelo lado ruim, isso é ruim, não é fácil para recuperar depois, é uma perca 

e isso vai repercutir mais tarde, fica triste com isso, não precisava estar acontecendo. 

Diz que não gosta muito de fazer indicação, e hoje fez uma indicação e foi comentado 

que passou quatro anos e não foi feito, então espera que esse prefeito faça milagre para 

não deixar nada para trás nesses quatro anos, só se fazer milagre, porque nem Jesus 

Cristo não fez isso, então espera que ele não deixe nada para trás. A Presidente agradece 

a presença a Suzi que veio juntamente com o Leandro que é o Presidente dos hotéis para 

esclarecer sobre esse projeto, sobre esse convênio, acha que estamos de parabéns porque 

o ponta pé inicial já foi dado, porque através do Sebrae, já contribui com cinquenta por 

cento, então junto com os hotéis, com o pessoal do comércio, acha isso de grande valia, 

a coisa só funciona assim mesmo, quando há parceria com pessoas certas, com 

entidades corretas, que isso só venha a somar para o nosso município. Também solicita  

a assessora que faça um ofício para o secretário de agricultura, para que responda 

através de ofício ou até venha usar a tribuna, e venha falar sobre esses negócios de 

projetos, essas DAPI, essas coisaradas que também não entende muito, mas acha que 

tem bastante gente meio perdido e acha que está na hora de um esclarecimento até para 

os vereadores poderem estar divulgando como está acontecendo, como está procedendo 

esses serviços.  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 02 de Maio de 2.017. 
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