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Aos quatro dias do mês de abril 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 28/03/2.017. 

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: Ofício Nº 

05/2.017– da Associação Comunitária e Cultural Amigos de Piratuba – ACCAP, Ofício 

da EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, 

Ofício da Câmara de Vereadores de Concórdia – Encaminhamento de Moções, Ofício 

Nº 01/2.017 – Convite para Expofeira Nacional da Cebola – Ituporanga, Ofício da 

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.  DO EXECUTIVO: Ofício Nº 

95/2.017 – Resposta ao Ofício CV/053/2.017, Ofício Nº 098/2.017 – Encaminha Lei 

1.390/2.017, Ofício Nº 103/2.017 – Encaminha Balancete Referente ao Mês de 

Fevereiro/2.017, Ofício Nº 104/2.017 – Encaminha Lei 1.391/2.017, Mensagem Nº 

10/2.017 – do Projeto de Lei Nº 008/2.017 – Autoriza a realização de convênio 

intermunicipal e dá outras providências, Mensagem Nº 11/2.017 – do Projeto de Lei Nº 

009/2.017 – Institui o Programa de Recuperação de créditos municipais e dá outras 

providências, Mensagem Nº 12/2.017 – do Projeto de Lei Nº 10/2.017 – Autoriza a 

Firmar Convênio com a Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira. Após as leituras tivemos 

o Uso da Palavra do Senhor José Luiz Fontanela – Presidente da Sociedade Beneficente 

Piratuba/Ipira e também do Senhor Roque de Simas – Secretário Administrativo. 

ORDEM DO DIA: Em seguida a Presidente solicita a assessora que faça a leitura da 

Ata do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto do 

Projeto de Lei Legislativo Nº 003/2.017 – Declara de Utilidade Pública a Associação 

Amigos Protetores dos Animais de Piratuba- APAP. Após a leitura 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. Após a Presidente solicita a 

assessora que faça a leitura da Ata do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, 

Redação de Leis e Veto do Projeto de Lei Legislativo Nº 04/2.017 – Declara de  



 

 

 

Utilidade Pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de Piratuba – CDL. Após a Leitura 

da Ata a Presidente coloca o projeto em discussão. O vereador Jhonatan diz que assim 

como o outro já foi discutido na reunião das comissões, como na época das indicações, 

já está tudo certo. Não havendo mais nada a discutir a Presidente coloca o projeto para 

sua primeira votação o qual foi aprovado por unanimidade. PALAVRA LIVRE: Todos 

os Vereadores agradecem a Deus por mais uma sessão, bem como desejam uma boa 

semana a todos. O vereador Luiz Carlos pede a assessora que faça uma indicação para 

se fazer o Portal na entrada do Distrito do Uruguai, que já tinha, pois foi procurado pelo 

pessoal de lá, para que seja embelezado um pouco o nosso Distrito, pois está bastante 

feia as entradas e também outra indicação para que seja concertada aquele ponte, aonde 

que já fizeram na gestão passada, pois tem sete daquelas proteção caída e a comunidade 

já amarrou lá com arame e está muito perigoso, lá na ponte de Uruguai, essa ponte é dos 

dois municípios, então as  prefeituras poderiam arrumar e pintar porque está muito feia, 

as duas prefeituras poderiam se unir e arrumar. Também quer ressaltar que ficou felizs 

em vir uma Emenda Parlamentar do Colatto, pois também fizeram um pedido para a 

Giovana de Sá e ela prometeu, então acredita que venha alguma coisa, pois no ano 

passado veio do Tebaldi e se não der, acredita que aqui estão em cinco partidos e todos 

poderiam buscar recurso do governo, o que é uma boa para o hospital. A vereadora 

Claudia diz que é uma satisfação grande saber que a administração do hospital hoje 

consegue dar a volta, apesar do aperto, mas a competência e a capacidade administrativa 

é importante para fazer com que o hospital possa manter o seu atendimento e essa 

diversificação de atividades tem um lado importante tanto para  a manutenção financeira 

do hospital, mas principalmente pelo atendimento das necessidades que o município 

passa a ter, como atendimento de idosos, de pessoas que não tem como as famílias 

cuidarem, é um anseio antigo das famílias. Várias pessoas pediram e já foi levantado 

esse assunto e o hospital tem tomado essa iniciativa e isso é louvável, mas ao mesmo 

tempo que trás um retorno financeiro, também traz gastos, então todo e qualquer recurso 

que chegar aí é importante, de maneira então que deixa aqui registrado a ideia do 

Fontanela para que juntamente como os colegas vereadores fizessem essa indicação 

coletiva para o repasse do evento da abertura da temporada para o hospital o quanto 

antes, acha que é importante pelo tempo de organização do evento, então deixa essa 

sugestão aí para ser apreciada por todos. Também gostaria de fazer um comentário em 

relação a questão que a EPAGRI se levantou durante essa ultima semana, nós já tivemos 

infelizmente agricultores sem atendimentos para algumas atividades, quando o 

escritório da EPAGRI não mais estava funcionando, nós tivemos os relatos de várias 

pessoas, inclusive de partidos diferentes falando sobre a questão lamentável que é o 

fechamento do escritório da EPAGRI aqui em Piratuba e quer deixar isso registrado 

aqui também e infelizmente o fato aconteceu, a partir desse oficio da EPAGRI de 

Concórdia, a partir do dia três Piratuba não tem mais atendimento da EPAGRI e talvez a  



 

 

motivação política esteja vinculada a essa atitude da administração que é muito ruim 

porque acabou prejudicando agricultores, pessoas de diversos partidos, a EPAGRI não 

estava no município para prestar um serviço partidário e sim um serviço para todas as 

pessoas e para todos aqueles que foram procura-los obviamente, então gostaria de 

ressaltar da participação do ex- prefeito Osvino Laske, já falecido, mas de uma pessoa 

que teve na EPAGRI, na ACARESC na época um apoio muito grande, ele teve uma 

influência importante para os agricultores da região, teve uma propriedade modelo que 

foi destaque a nível estadual e trouxe esse gosto pela pesquisa, esse gosto também pela 

busca de novas possibilidades e de novas oportunidades e tem certeza que essa lista de 

atendimentos que o vereador Jhonny solicitou ela vai dirimir todas essas dúvidas, ou 

talvez essas acusações que foram feitas em relação aos trabalhos dos técnicos, ela vai 

trazer clareza para isso e se isso não foi uma atitude política, pelo menos talvez traga 

um pouco de tranquilidade para quem defendeu a ideia e talvez traga um pouco de 

discernimento, não diz que isso irá retornar, porque tem coisas que não voltam 

infelizmente, mas que isso seja pensado com bastante carinho e com bastante seriedade, 

o que é mais importante nesse momento e talvez o afastamento dos dois técnicos que 

era o objetivo maior, já tenha acontecido, talvez o escritório da EPAGRI volte a 

Piratuba com outros técnicos, aí realmente vai ficar provado que a intencionalidade 

estava vinculada ao afastamento dos técnicos, o que também acha um absurdo, então 

acha que essa lista de nomes vai tirar bastante dúvidas, nós temos a oportunidade de 

olhar para ela com mais calma, e acredita que vão falar mais sobre ela na próxima 

sessão, pela entrega da lista pelo Fontanela, pois o ofício foi entregue hoje para ele, ele 

entregou a lista hoje, mas ainda voltam a discutir sobre ela. Gostaria também de pedir 

um esclarecimento, acha até que tem que ser um ofício enviado para a Fundação de 

Cultura e Eventos, pois na semana passada comentou que estava aberto o processo 

seletivo e essa semana algumas pessoas lhe procuraram e lhe disseram que não era 

processo seletivo, era um concurso público, aí confessa que só tinha lido o edital, não 

leu o extrato do edital, que são dois documentos oficiais que precisam ser divulgados, 

um é o edital com todas as regras e o outro é o extrato do edital, e o extrato do edital 

realmente foi conferir ele fala em concurso público e um concurso público é bem 

diferente que um processo seletivo, provavelmente foi só um equívoco, mas gostaria de 

pedir que a Fundação de Cultura esclarecesse, se é um concurso público ou se é um 

processo seletivo, porque para quem vai fazer tem um peso muito grande, é muito 

importante e como são dois documentos que tratam do mesmo processo, essa pessoa lhe 

trouxe a duvida e confessa que não teve tempo de procurar a Fundação, então gostaria 

quer que viesse esse esclarecimento para nós. Também coloca que fica contente pela 

votação dos dois projetos de utilidade pública das duas entidades, da APAP e da CDL 

por já terem sido aprovadas, na semana que vem temos a segunda votação e outras 

entidades com certeza que tenham essa veia do trabalho voluntário, desse trabalho 

realmente comprovado de prestação de serviço para o município também podem ter essa  



 

 

 

oportunidade de conseguir essa declaração, então agradece a todos. O vereador Evelásio 

parabeniza o Fontanela e o Roque pela explanação do hospital e diz também que bem 

justo serem a favor de repassar esse lucro da Abertura da Temporada, já que vem sendo 

feito já a dois anos, é totalmente a favor desse repasse e gostaria também que a 

administração revesse esse valor repassado ao hospital, já que vem tendo reajuste todos 

os anos nas despesas e da inflação, então gostaria que eles revessem isso aí, pois seria 

de bom tom eles terem esse carinho com o hospital que vem atendendo nossas pessoas, 

tanto do nosso município quanto do Ipira para de repente tomarem uma decisão mais 

justa em relação a isso. A vereadora Marli também agradece pela explanação do 

Fontanela e do Roque sobre o hospital e todos sabem que essa entidade todos precisam, 

toda população precisa, sempre a gente procura o hospital, e sobre esse convênio no dia 

que forem as comissões poderiam pedir para o pessoal da prefeitura se fazer presente 

para explicar que com esse convênio aqui o hospital não vai se manter, e os vereadores 

não podem deixar o hospital fechar, porque é uma entidade que todos precisam. O 

vereador Jhonatan diz que aproveitando o gancho do vereador Luiz Gomes sobre a 

ponte de Uruguai em sua passagem nessa casa em dois mil e treze ou em dois mil e 

quinze, juntamente como o vereador Luiz e o vereador Ivo fizeram um pedido de um 

laudo para a prefeitura a respeito das condições daquela ponte e infelizmente não foi 

feito, pois seria interessante também estar fazendo um laudo daquela ponte para saber a 

quantas anda, para saber realmente a situação em que ela esteja para ver se de repente 

não precisaria estar fazendo algumas melhorias além daquelas que já estejam visíveis e 

referente ao evento da abertura da temporada, é fundamental, é uma receita 

importantíssima para o hospital, realmente tem que ser feito logo isso e não acontecer 

como nos dois últimos anos que foi feito a toque de caixa no último que podia, o que lhe 

surpreendeu é que teve empresa que pegou, pode dizer que são pessoas de coragem, 

porque fazer uma festa do porte, do perfil da abertura da temporada em um mês, 

quarenta dias é uma loucura na verdade e ainda mais com um investimento, tirando 

cento e vinte mil limpinho para pagar, como se fosse uma licitação, os caras foram 

muito corajosos e trazendo isso logo para cá, de repente uns trinta, quarenta, cinquenta 

dias vai dar tempo para o hospital analisar as melhores propostas, vai dar tempo para as 

empresas que tem interesse pegar esse evento estarem se preparando realmente para 

estarem fazendo um evento do tamanho que Piratuba merece. A questão do convênio 

com o hospital também acha que o valor poderia ser alterado, tem que ver também se 

esse valor não está no orçamento, porque tem a questão do orçamento que foi aprovado 

no ano passado, pelo menos o da APAE foi aumentado o valor de cinco por cento, bem 

abaixo da inflação, mas foi por conta de que já estava esse valor previsto no orçamento 

do ano passado e até que fizesse uma dotação, uma mudança na dotação orçamentária ia 

demorar mais ainda, mas acha que nas comissões, já deixar avisado para marcar na 

segunda-feira de manhã, às 8:00 horas as comissões que preside para estar analisando se  



 

 

precisa estar fazendo emenda, enfim o que se pode estar alterando ali indiferente do 

valor que consigam mais, pode ser pouquinho, pode ser bastante, mas acha que tem que 

aumentar mesmo, porque manter o valor que foi o mesmo do ano passado acaba, 

ficando abaixo até da inflação que foi de oito ou nove por cento, então acredita que deva 

ser maior também. Também está vendo uma emenda para o hospital com o Deputado 

Pedro Uczai, inclusive pede ao Roque e ao Fontanela se possível lhe passar esse power 

point para mandar para eles ter uma ideia da necessidade e estarem vendo o valor que 

possa ser mandado. O vereador Alcides parabeniza o pessoal do hospital pela prestação 

de contas que veem fazendo, acha importante e essa colocação da abertura da temporada 

que é o que vem salvando o hospital para não ficar devendo e não extrapolar o gasto, 

acha que é um apoio muito importante e quando falava em fazer as coisas com 

transparência; e quando foi convocada uma reunião para se discutir sobre o assunto 

antes de vir o projeto da abertura da temporada, na oportunidade o Fontanela falava que 

numa vez veio trinta e cinco mil e o vereador Luiz foi até um que estava junto com o 

vereador e então falaram que eram favorável desde que aumentassem o valor, porque é 

uma grande oportunidade, uma grande chance de se ganhar um bom dinheiro para 

investir no hospital e a direção ouviu e fez um pregão e é preciso sim fazer uma 

indicação, se agarrarem com o prefeito que repasse de novo para o hospital, porque de 

repente podem ganhar uns cento e cinquenta, duzentos mil, porque não e é importante 

para o hospital, já falou na semana passada é meia vida do povo piratubense, é o 

primeiro passo a se cair, e ali é onde sempre somos atendidos em primeiro socorro, 

então é importante que tomem um cuidado com o hospital, nem vai falar sobre o 

convênio, porque de repente vai estar cometendo um pecado e de repente na semana que 

vem muda esse convênio, porque ouviu muita reclamação da oposição dentro dessa casa 

que era vergonhoso esse convênio, que era vergonhoso isso, então quer ver na semana 

que vem quando a forem discutir esse projeto, aí vai comentar, então esse vai deixar 

para semana que vem, e quanto foi comentado da EPAGRI, que o vereador Jhonny 

tinha pedido uma relação, veio e está aqui na mão do vereador, também ganhou uma 

cópia e se existe discriminação não conhece, porque estava olhando um relatório que 

tem aqui e tem vários partidos, pelo menos é o que conhece das pessoas, se fossem tudo 

da oposição, hoje seriam tudo do PMDB e tinha ganhado até a eleição, então não sabe o 

que está havendo, vamos esperar para ver, porque como a vereadora falou, não tem mais 

volta, mas o prejuízo vai vir com certeza, e quem vai perder não vai ser os vereadores, 

quem vai perder é a própria administração, se é para fazer uma coisa bem feita, tem que 

fazer bem feita, se é para fazer confusão, vamos fazer confusão, está aqui para ajudar, 

mas se é para avacalhar, vamos avacalhar com tudo. 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 04 de Abril de 2.017. 

 



 

 

 

 

 

Mareci Stempcosqui                                         Luiz Carlos Gomes      
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