
 

 

 

 

 

ATA Nº 2.230  DA 18° LEGISLATURA 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2.017. 

 

 

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, 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 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 à assessora que faça a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 28/11/2.017. 

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: Convite da Escola 

Estadual Básica Carlos Chagas para Baile de Formatura 2.017 e Encontro de Ex-

Alunos, Convocação CDR 04/2.017 – para Reunião Ordinária no dia 07/12/2.017, 

Ofício Nº 088/2.017 – Solicitação para Uso da Tribuna, Convite da Secretaria de 

Educação e Esportes - para Gincana de Encerramento com Atividades Esportivas e 

Recreativas – das Escolinhas, Convite da Secretaria de Educação e Esportes para o 

descerramento da placa nomeando o Ginásio de Esportes Professor Sérgio Alfredo Hack 

( Lei 1.420/2.017 de 11/10/2.017). DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei Legislativo Nº 

008/2.017 – Disciplina sobre a obrigação de disponibilização de dispositivo que permita 

a saída e retorno do participante do evento, sem que tenha que efetuar novamente o 

pagamento da entrada – do vereador Jhonatan Spricigo. Em seguida tivemos o Uso da 

Palavra pela Representante da APAE de Ipira e Piratuba – Ana Amélia Vieira 

Bervervanso. ORDEM DO DIA: Após a explanação a Presidente coloca em discussão 

o Projeto de Lei Nº 44/2.017 – Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei 

Orçamentária para o Exercício de 2.018 e dá outras providências. Não havendo nada a 

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

unanimidade. Em seguida a Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 

50/2.017 - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Piratuba para o exercício 

financeiro de 2.018 e dá outras providências. Não havendo nada a discutir a Presidente 

coloca o projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após a 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 52/2.017 – Altera redação do 

parágrafo 2º e insere parágrafo 3º no Artigo 1º da Lei 734/2.0056, de 14 de março de 

2.005, que concede auxilio financeiro para transportes de estudantes matriculados e que 

frequentam escolas profissionais não formais, ensino médio e terceiro grau e dá outras 

providências. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua 

segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente coloca em  



 

 

 

discussão o Projeto de Lei Nº 53/2.017 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar Acordo Judicial no Processo Nº 0001717-53.2014.8.24.0016, e dá outras 

providências. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua 

segunda votação o qual foi aprovado por sete votos e o vereador Luiz Gomes se absteve 

de votar por ser testemunha de uma das pessoas vinculadas ao Projeto de Lei. Após a 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Nº 54/2.017 - Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a aderir ao Programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao 

BADESC – Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A e dá outras 

providências. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua 

segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente coloca em 

discussão o Projeto de Lei Complementar Nº 006/2.017 - Altera dispositivos da Lei 

Municipal Nº 270/93, de 23 de Dezembro de 1.993, que Dispõe sobre o Código 

Tributário Municipal, relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, 

e Lei Complementar nº 23/2.003, de 30 de Dezembro de 2.003, que Altera Dispositivos 

do Código Tributário Municipal relativos ao Imposto sobre Serviços – ISSQN e dá 

outras providências. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua 

segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente coloca 

em discussão o Projeto de Lei Complementar Nº 008/2.017 - Altera redação do 

parágrafo 2º do artigo 18 e do parágrafo 4º do artigo 35 da Lei Complementar nº 

066/2.015, de 02 de janeiro de 2.015, que dispõe sobre a alteração da estrutura da Lei 

Complementar nº 28, de 02 de maio de 2.007 que Institui o Plano de Cargos, 

Vencimentos e Carreira dos Profissionais do magistério Público do Município de 

Piratuba, Estado de Santa Catarina e dá outras providências, faz compilação de leis, 

revoga leis e dá outras providências. Não havendo nada a discutir a Presidente coloca o 

projeto para sua segunda votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida a 

Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei Complementar Nº 007/2.017 – Dispõe 

sobre a regularização de construções irregulares e clandestinas e dá outras providências, 

o qual a vereadora Marli Buselato havia solicitado visto na sessão passada. A vereadora 

Marli diz que havia pedido visto, como o vereador Alcides falou não tinham entendido 

bem, porque não foi bem esclarecido para os vereadores se seria pago, se ia ser em 

prestação, se ia ser parcelado, porque tem prédios ali que vai dar um valorzinho meio 

bom, um valor meio alto, então conversando com as pessoas entendeu que irão parcelar 

e as pessoas irão pagar até eles terem o habite-se deles em mãos para poder registrar os 

prédios, mas de qualquer jeito vão ter que pagar de qualquer jeito, ou seja uma parcela, 

duas parcelas e isso vai ser muito bom para o nosso município e tudo que é bom tem 

que ser aprovado, porque depois irão pagar o imposto dos prédios e esse dinheiro volta 

para o município e espera que as pessoas que estão em dividas com o município que 

procure pagar, que pague tudo certinho e de hoje em diante quem fazer um prédio ou 

alguma coisa que cuide um pouco, até tem que pedir para a fiscalização fiscalizar um  



 

 

 

pouco, porque às vezes as pessoas até nem sabem, constroem uns metros a mais, acha 

que está bom assim, mas não é, tem as leis, mas então está devolvendo o projeto e é 

favorável. O vereador Jhonatan diz que ele vem para dar uma segurança nessa questão 

de regularizar esses prédios e tirar a escritura dos apartamentos, fazer toda questão de 

legalização, habite-se e tudo mais, então acha que vem a acalhar e quem construir 

ilegalmente tem que ser pago e vai ter uma receita a mais para o município e todo 

mundo tem a ganhar, aquele que construir de uma forma irregular vai poder regularizar, 

não vai perder nada e aquele que comprou por ventura em algum lugar também vai estar 

podendo regularizar seu imóvel, no mais, acha que todo mundo ganha com essa 

situação. O vereador Alcides diz que se adiantou antes, mas na verdade foi procurado 

por várias pessoas para que fosse feito esse projeto para legalizar e agora está aí o 

projeto e no seu ver quem construiu irregular não pode reclamar e tem que pagar, 

porque a construção tem que estar dentro do projeto, construiu fora do projeto alguma 

providencia tem que ser feita, então acha que veio em uma hora boa, com certeza vai 

entrar mais dinheiro no caixa do município e aquele que não pagar, a sua preocupação é 

que ia para dívida ativa, mas aqui no projeto não está dizendo nada, não pagou, não será 

legalizado, então é favorável. O vereador Evelásio diz que o intuito sempre foi, desde 

que entrou com essa indicação é de legalizar o que já está construído, para dar uma 

oportunidade para aqueles que tem alguma coisa irregular, deixando bem claro que não 

é toda construção irregular, tem algumas normas que aquela construção que estiver fora, 

tipo se estiver em áreas permanentes, não vai ser regularizado, é aquelas construções 

que há possibilidade de regularizar, estão dando uma chance para os proprietários 

regularizar e quem não quiser regularizar vai ficar irregular então, estão criando esta 

oportunidade, e mais tarde quando estiver pronto o plano diretor, aí vai ser outra 

história, aí vão conseguir deixar tudo em ordem de repente, mas enquanto isso vai dar 

tempo para os proprietários regularizar essas construções e claro vai gerar uma grande 

economia dentro do município, então é esse o objetivo do projeto de lei. Não havendo 

mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira 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 

55/2.017 – Altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 1.387/2.017, de 19 de janeiro de 

2.017, que autoriza assinar convênio com a Associação Ipiratubense de Acadêmicos, e 

dá outras providências. Após as leituras a Presidente coloca o projeto em discussão. O 

vereador Jhonatan diz que esse projeto veio para complementar a questão dos recursos 

aí para a Associação dos Acadêmicos e já discutiram nas comissões para terem um 

cuidado dentro d Associação a questão de economia, pois a gente sabe de alguns relatos 

que às vezes vai um veículo grande para pouca gente com quilometragem mais cara, 

então aprovam, é importantíssimo, não da para ficar sem o transporte gratuito para os  



 

 

 

acadêmicos, porém tem que tomar esse cuidado, sempre tentando economizar, se não se 

engana começaram o ano com trezentos e cinquenta e cinco se não se engana e está em 

quatrocentos e cinquenta e cinco, aumentou vinte e tantos por cento, então acha que é 

importante estar havendo esse cuidado maior. O vereador Luiz Henrique diz que pode 

falar também como acadêmico e como vereador, esse mês vai ter a eleição da nova 

diretoria e acha interessante que fosse cobrado na reunião que quem assumisse de 

Presidente ou Vice-Presidente que tivesse esse cuidado para não haver esses abusos, 

quem sabe a gente não precisaria estar fazendo esse repasse de setenta e cinco reais, 

poderia ser um valor menor, como frequenta o transporte quase todos os dias, e agora 

estão no final do semestre tem dias que vão cinco ou seis alunos, aí da para ir uma van, 

aí a diferença do custo de um ônibus para uma van é bem inferior, então dá para ser 

poupado um bom dinheiro, é totalmente favorável ao transporte acadêmico, tanto que 

utiliza também, mas todos os acadêmicos podem ajudar a controlar o dinheiro do 

município. O vereador Alcides diz que seria bom a administração até junto com a 

câmara de vereadores chamar o pessoal da diretoria para colocar a situação, para 

economizarem para amanhã ou depois não precisar ser cortado, é importante fazer uma 

reunião o quanto antes. O vereador Jhonatan diz que até quanto comissão de educação 

podem estar se reunindo com a nova diretoria para ver uma forma de estar fazendo um 

controle dessa situação. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto 

para sua primeira e única votação o qual foi aprovado por unanimidade. Após 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 056/2.017 – Abre crédito especial por conta do 

excesso de arrecadação do orçamento vigente no valor de até R$ 12.500,00. Após as 

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

um projeto que o governo municipal ganhou da Engie Energia um valor de doze mil e 

quinhentos reais para estar realizando no Fundo do Idoso junto com os Bombeiros 

Militares o Bombeiro Idoso, lançando o Bombeiro Idoso assim como tem o Bombeiro 

Mirim e acredita que venha para contribuir ainda mais com a nossa comunidade. Não 

havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para sua primeira votação o 

qual foi aprovado por unanimidade. Após a Presidente solicita a assessora que faça as 

leituras das Atas dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Redação de Leis 

e Veto e Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social do Projeto de Lei 

Complementar Nº 009/2.017 – Dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino de Piratuba 

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

Não havendo nada a discutir a 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 diz que ficou 

sessenta dias fora da casa para tratar de assuntos particulares e o suplente Idenir ficou  



 

 

em seu lugar, fez um bom trabalho. Quer também cumprimentar a Jaci e em nome delas 

as pessoas da APAE, e dizer que o que depender da sua pessoa, o que vier para essa 

casa para aprovar podem contar que tem o seu total apoio. A vereadora Claudia 

cumprimenta a todos e o pessoal da APAE que se dispuseram de vir aqui conversar um 

pouco com os vereadores porque muitas vezes a gente ouve falar das dificuldades da 

APAE ou ouve  falar do trabalho que é feito na APAE, mas não há uma informação tão 

aberta assim, mesmo quem visita ou quem precisa é que vai saber ou conhecer um 

pouquinho mais do trabalho, fica muito feliz em saber que tem uma equipe que está 

cuidando assim com todo esse carinho, com toda essa responsabilidade, uma instituição 

que para a educação é uma parceira de primeira mão, tanto para a saúde quanto para a 

educação a APAE faz um papel fundamental em apoio, em orientação até para aquilo 

que se faz na educação, então saber que a APAE conseguiu superar esse momento mais 

difícil que foi aí o ano de dois mil e dezesseis e agora respirar, isso é muito bom, fica 

muito contente e também se coloca a disposição para aquilo que puderem contribuir e 

também deixar um agradecimento especial por terem vindo até aqui, aceito esse pedido, 

esse convite, para conversar e no ano de dois mil e dezessete tiveram um repasse de 

trinta e um mil e quinhentos que passou aqui pela nossa câmara para a APAE e deixaria 

já aqui um pedido e que todos os colegas também pudessem fazer a sua força para que a 

gente conseguisse melhora esse índice na nossa prefeitura, são sessenta e um alunos, são 

três municípios e a gente sabe que em vários alunos do nosso município e o trabalho lá é 

para todos, não vai ser direcionado para um ou para outro, vai ser feito com todo 

carinho e responsabilidade para todos e os profissionais, como a Ana falou, são 

profissionais caros, são atendimentos que tem um custo mais elevado e é muito mais 

barato até para o município oferecer em forma de convênio com a instituição, do que 

oferecer cada um desses profissionais aí também, então deixa aí um apelo para que toda 

vez que a administração sente para pensar em repasse que pense com carinho, com 

atenção no repasse que é feito para a associação e outras maneiras de apoio que 

puderem também quer acompanhar e ficar a disposição de vocês, parabéns pelo trabalho 

e obrigada pela disponibilidade de estarem aqui. Reforça também os convites da 

secretaria de educação para semana que vem, para as formaturas, para os 

encerramentos, pois as escolas finalizam suas atividades, entreguem os boletins, é um 

momento importante para que os pais, as famílias acompanhem para saber como as 

coisas estão acontecendo, porque os encerramentos, assim como o da APAE é 

importante que as famílias venham para que se possa mostrar um pouquinho daquilo 

que é realizado durante o ano. O vereador Luiz Henrique agradece em especial a 

diretoria da APAE e a Jaci que é a Presidente, o Mario e a Ana Amélia que vieram falar 

da situação da APAE, parabenizar então pelo brilhante trabalho que desempenham lá, 

pois sabe da qualidade do trabalho que é prestado lá, pois tem uma tia, devem conhecer 

a tia Vanda que vai todo dia lá, e todo dia ela chega feliz em casa, então o trabalho está 

sendo feito com qualidade, todo diz ela quer retornar, sempre com alegria e felicidade,  



 

 

 

então quer dar os parabéns. Também tem uma outra história para contar, quando 

trabalhava no Posto Ipiranga, quando voltava às cinco da manhã para casa, quando 

descia na rua de casa, tinha a Maria e ela às cinco da manhã sempre estava esperando ali 

a van passar, e a van passava às 6:30 horas, então tem que ter um motivo para ela querer 

ir lá, então é o trabalho de vocês que fazem essas pessoas irem todo dia lá e serem bem 

atendidas, voltando para casa felizes e alegres. O vereador Evelásio diz também querer 

agradecer o pessoal da APAE por terem vindo dar uma explicação, dar um parecer do 

que vem fazendo, parabenizar porque não é todo mundo que se dispõe a trabalhar num 

trabalho assim, e trabalhar voluntariamente sempre que é necessário que aconteça às 

coisas de forma melhor e dizer que está sempre disponível para ajudar da melhor forma 

no que estiver ao seu alcance para que continuem fazendo um bom trabalho, para que a 

gente consiga ter uma melhor qualidade de vida para essas pessoas que dependem. A 

vereadora Marli diz também querer agradecer a diretoria da APAE, a profe Ana Amélia, 

pois ela era nossa professora de educação física na terceira idade, onde os idosos 

gostavam muito dela, conhece ela há muitos anos e sabe da capacidade que ela tem, o 

carinho que ela tem pelas pessoas idosas, como ela tem também com essas pessoas 

deficientes. O Seu Mario, a Jaci, e também dizer que o seu nome está a disposição, e o 

dia que precisarem é só lhe procurar, até tem algumas coisas guardadas para levar, que 

por problemas de saúde ainda não conseguiu ir, mas semana que vem aparece lá e pedir 

a Deus que na nossa família a gente nunca precise, porque a gente sabe das necessidades 

que as pessoas enfrentam em casa quando tem as pessoas deficientes, já pensou se não 

tivesse a APAE, o que seria também dessas crianças, quantas coisas boas eles aprendem 

lá. O vereador Alcides diz também querer agradecer o pessoal da APAE, como a 

vereadora Marli falou é um trabalho muito importante e são poucos que querem fazer, 

feliz de quem precisa e tem esse trabalho, esse trabalho não é um trabalho só para 

ganhar um salário, é um trabalho feito com o coração, com vontade, se não ninguém 

faz, conhece pessoas que frequentam a APAE e precisa ver a alegria deles quando chega 

o dia deles irem para a aula, então é importante e Deus abençoe que nunca pare, porque 

já imaginaram se um dia fechar as APAEs, o que será dessas pessoas, famílias, como 

vereador não manda, não consegue muita coisa, mas o que depender com certeza vai 

estar sempre apoiando, faz anos que aprovam o convênio com a APAE, mas toda vez os 

vereadores pedem ou falam que teria que dar um pouco mais, nunca falaram que está 

bom, sempre pedem mais, então espera que no ano que vem seja aumentado esse 

convênio. O vereador Altair também agradece ao pessoal da APAE e diz que o que 

depender sempre estará pronto para ajudar. A Presidente agradece a presença de todos, 

agradece a presença do pessoal da APAE e diz que essa casa está sempre a disposição, 

independente da câmara, mas como pessoa também está aí para ajudar, contribuir para o 

que for preciso. 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  
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